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 ج تاجردنم س رهف

 هن

 ۶-۳۱۱ را ا و ا 1 5 هساسو همعاّمحا تاجح ند EE لصف یجبر نوا

 رابارح س ۲۸۸ «تدابعرانامرهق س ۲۸٦ "اعد س ۲۸۰ "یعدقت نابرق س ۲۸۰ "نید
 ؛ رانیداق ۲۵4۰ «ترشاعم و تایح س ۰ «لأف و تناهک س ۸۸ ۰ رادوبعهو
 سس ۲۵۸ "راهاکتماقا س ۲۵۹5 "سبلت زرط 'تفایق س ۲4۲ "هییرتو لیصحت س ۱
 س ۳۰۳ ؛ تراجن ۲۰۲ " تاکوکسم س ۳۰۰ «میانص س ۲۹۹ «قلناواب و تعارز
 و هږرګ موق س ۲۰۷ ءهيرح تال آ و تامیکعح س ۰ 1 ؛. برح لوصا و ودرا

 ۰۳۰۵ «یالیکشت

 . . . . میانص و رعش هدنرود رهموه س لصف ینکیا نوا

 ' هسیدوا و ادایلیا س ۳۱۵ ۰ یئادبم كرعش تعنص س ۳۱۱ ۷ یسهیرکش ٌهیبرت نانوی
 ام و پوزەئ س ۴۲۲ "رلرعش كبربل س ۳۲۰ «یراعشا ینوئهب و دوینزهه س ۶:

 .اقلآ س ۳۲۷ ؛ سینغواهن " نولوص س ۳۲6 «نامقلآ «سویاطربت س ۲۲ «یرالاص
 -انص س ۴۲۵ :سورادنیب سیدی ومیس = ۲۸ «نوهرقا آ س ۳۲۷ «وفاص ؛سوپ

 ۳۳۵ «یزرط یرود س ۳۳4 «یرامعمهدرصع یعنتلآو یجندب س ۳۴۱ ؛یرلرود كعز
 ۰۳:۲ ؛یلاعا كلموچ «ممر س ۲۳۷ ۰ هینیبزت عیانص س ۳۳۰ ؛یزرط ینو ی س

۳۳-۱ 

 ۳۶۳-۶۱۱ هقسلف را ورا «رعش هدنرود كہا بس لصف یتنجوا نوا

 ۴۵۰ ؛یسانب ورتایت س ۲4۸ «قیسومو رعش س ٣٤٤ ءیسەیمومع عیابط كتيرود كيت آ

 ؛شیلقوفوص س ۳۵۸ ,سولیخسآ -- ۲۵۲ ؛یدهژارتس ٣۲ ؛یراتفایقو رایو وا س
 س م٦٦ «سینافوتسیرآ - ۳۸۲ ۰ یئاشنم كلیدەموق س ۴٥۹ ؛سیدیږبروا - ۹

 هه س ۲۷۶ ۱ رات س ۳۷۵ ؛ تبابط - ۳۹۸ "هروئنم را آ س ۳۰۷ "سو ردناتهم
 ؛ یرافلخ كسيدیدیکوت س ۲۷۸ ۲ سیدیدیکول س ۴۷۸ "یسایزهتخ - ۳۷۳ ؛تودور
 سس ۳۸۲ «تباطخ و نایب لع س ۴۸۲ " سوپموبوعەت س ۱ * سو روفآ ۰
 --۳۸۸ '؟سیئٹیخسا س ۳۸٣ "سد هتسومهد س ۲۸۵ سینا رقوزب -- ۲۸۵ «ساییزل

 بس ۲۵۱ "سیلآرقوس س ۲۵۰ ؛نویفوص س ۳۸۹ "سوخرانید س ۳۸۸ "سید رهییه

 -الفا ۳۹ "سوطیرقومهد س ۳۹6 «نوفوهسق س ۳۹۳ «یرلدرک اش كسینارقوس

 ؛ هیفسلف كلاسم یی س 4۰6 ۷ تسارفوعه ٩۰۱ ؛ سیلاطتسیرآ س ۳۹۷ «نوط

 ۰4۰۵ "نویبیر !نوریپ -- ٩۰۸ "مزب روکیپ روکیه س ٩۰۷ "نونیز س ٥

 ۶۱-۶۳۲۰ مد «قلشارتلکه «یدامعم هدنرود كیا س لصف ی درد نوا

 امتراباق س 4۱۷ «هینیبزت میانص س 4۱6 ۰ یرامعم ہدەئتآ س +۱۱ «یسیقرت كعیانص

 یرلدرکاش كسايديف -- 4۱8 ٩ سایدیف س :۱۹ "یکلسم كيتآ س ؛۱۸ ۲ رامسر

 كيتآ یکی س ۸۲۱ «یدسم زهنویولهب س 4۲۰ «یرلرثا رثاس كس رود كيت آ - ۰

 'یراشاط رازع ؛ رلهیر س 4۲6 "سیلهتیسقارب -- 4۲4 *سایوقص س +6۲ ؛یلسم
 467 "مسر س 465 ؛یکلسم زەنوپولەپ کی س 4۲7 "رالکیه قاربوط شمشیپ --

 ٩۲٩ 'یدسم كيتآ و بت مے 46٩ ؛یکلسم زهنوپولهب س :۲۷ “لسم یوپق بس

 ا... یخ نانو را "سل لصف یحنشب نوا

 4۳۳ *قیئدم ناوي هدهیروس تش ۸۳۱ «رلرهش کی س ؛۳۰ «قیئدم نانویو ردنکسا
 مولع هدرصم س ۸۳۵ ۶ ترشاعهو تایح هدرصم سس ۳4, قیئدم نان وی هدرصم س

 هبردنکما س ٩۳۷ ؛ئدابع سیپارەس س ٩۳۹ ۰رایثأنویو رایلرصم س ٣۴٤ «نونفو
 .اخیتک هیردنکسا س 44۲ «یسیلاهاهیردتکسا س 44۶ ؛یتراجت هیردنکسا س 4

 41۸ !ایفازغجخ ٦ مرا س 4۵6 ؛نونفومولع هدهیردنکما س 44۳ ؛یسەن

 ٩ یلایتدا نانویو"یدوهب — 0۰$ ؛بط مع 'هيعیبط مولع اس ۰ فرصو هنساا ملع

 هس 6۳ ۱ دایپ هلقسآ -- 0۳ ساطولیف س و ' رعش هدنرود هیردنکسا بس ئ٢



 یوم خیرات ب

 ا ۱ جا و یرابرح زەنوبول هب س لصف ینشب

 «ینیقصاب هنەتالب س ۱۳٩ ۰ یرلەثداح اراغهم «هدیو «اریکروق س ۱۳۵ «برح پایا

 -- ۱46 «یافو كسيلق رب س ۱۵6 ءابو هدهنتآ - ۱۴۹ «یمالیتسا كيتآ - ۸
 «سین هتسوم«هد ؛ سایکی « نوهلق س ۱45 ءیطبض ككتيللدم س ۱44 .«یعبض كه هنالپ

 یمهخاصمسایکرت س ۱8۱ «یسادزارب س ۸ «یرلهداح ایرهت افس ءسولہپ ۷

 ۱9۸ «یسه رصاح هزوکاریص س ۱۵٩ ءیرفس ایلیحس بس 4 «سیدایدیکل آ بس ۳

 هقیعص

 ۷۷۷۳ ى۵

 _ ا <--اموردنازل - ۱٩۹۳ ۰ییدوعهیه آ كسيدایبیکلا س ٦٦١ ءیتواعم كناربا هب هطرایسا

 س ۱٦۷ « یسهب رام سوماطو سوغەئ - ٦٦١ « یسهراخ هصونیکرآ - ۵

 ء۹١٦۱ ؛؟یطبض كتهتتآ

 . ۰ ۰ ۰ ۰ .بت و هطراسا س ناربت زوتوا س لصف یعتتلا

 س ٩۷ «یولواكسدارقوس س ۱۷۴۳ ءیقد كراناریت -- ۱۷۲ « ناربت زولوا هدهتتآ

 «سو ردنازیل هدیلوطات آ -- ۱۸۰ « قعجر درلکی نوا س ۱۷۸ ءیرفس درلکیب نوا
 ۱۸ *ییرح تنهروق - ۱۸١ «قافناهدنملع هطرایسا س ۱۸۲ :سوالیسهک[آ - ۱

 'سادیپولەپ هديب -- ۱۸۷ ءراناریت هدهطرایصا س ۱۸۲ « یسهدهام سادیکلاطت | س

 س ۱۵۲ «یسهبراح ارتقومل - ۱۵۱ «هطراپسا و بت س ۱۹۰ «سادنونیمایآ - ۸

 مس ء١۱۲۹ *ناربا و بت س ۱۵۹۵ «سادبیولهب هدایلاست س 1۵۴ ءرایلبت هدزهنوب ولهپ

 ۰۱۹۷ «یسهب را اینیتام

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ انودک ام و ناتسنان وہ ہر لصف یجب دی

 *سیت هتسومهد = (ہ٢ « رلیلەتت هتتآ و پیلق س ۱۹۹ ءپیلف - ۸ «اتودک ام

 بو پیلیف س ۰ ۷: یر تو تنملوا ٩ «سدقم برح ےس

 «یتلنادناموق بل و بس ۲۱۴ «یسهب را انوریک "۲۲ ءپیلیفەدناتسنان وی ۰

 ۰۲۱۷ «یاقو كييلف - ٥

 لب کے و ہور ِ وا رکا اوج ےہ لص یزکس

 ایسآ س ۲۲۳ ردنکسا هدبت س ۲۴۹ ءیراتامز كليا هلردنکما س ۲۱۸ ءردنکسا

 سم ۲٣٢ ءیطبض كتيلوطات آ س ۲۲٢٤ ء یسەیراح نادیع سوقینار س ۲5 < یرفس

 ءیساٹہ ك4ھیردنکسا| س (۲۹ ؛ردتکسا ہدەیروس  ؟۲۷ ؛ یسهبراح نادیم سوسیا

 ییابط كردنکسا س ۲۳۶ ءردتنکساەدناریا -- ۲۳۲ ءیسەب رام نادیملیرآ -- ۱
 «فاارجا دردنکسا س ٥٤( ءیدوع دلردنکسا س ۲۳۹ « یرقس ناتسدنه س

 -رقص ردنکما س ۲45 « یافو دلردت کما س ۲٥٤ ء سیلاطتسرآ هردنکما س ۲

 ۰ ۷+۲ «ییهام كنيرل

 تک تن ياها كلا ردنکیا طب لص نیر وقط
 كتکلام ردنکسا س ٠٠۴ ءیرللارتجلردت کما س ۲۵8۱ «ییرحایمال س ۲4۸ «مزینهلآ
 ۲3۰ ؛یتللارق هیکفلس س ۲٥۸ « رلدیکال -- ۲6۷ ٩ یقللارق رصم س ۵0 «یمیسقش
 االغ س ۳+۲ «یراقللارق لوطانآ س ٢٦٢ «ینللارق تراب س ۲3 «ینللارقنایرتخاب
 ۰۲1۵ ٴ؛یقللارق اینودک ام س ۲۹٢۰ «ینللارق همترب س ۲54 «ینللارق

 ےک ا یر وک او كناتسنانوب ےن لضف یعاا
 سس ۲٩۸ ءیٰداحآا هئاخآ س ۲7۷ « یداحنا لوئ هت ۲٦٢ «ناتستانوی ارکوص ندردنکسا

 هدناتسنات وی بس ۲۷۴ "سی هموئلق -- ۲۷۱ ۰ نک یا رق هطراپسا بس ۲7۸ «سوتارآ

 ` رای نانو هدایلاتیا ےن ۸۱ ای و سن ۲۷۷ « نیمییولیف س ۲۷۵۰ رایلامور

 2 Es : ۲۸۴ 'یراکفا و
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 تاحردنم سرهف

 رایا و
 هەفص

 لا تن WINNS . یمدق رات كرلیئانوب س لصف یر
 ایوب س ۷ «یراساسا ك:ےيرات نانوب س 4 «تکلم س ۳ «هرضاح تیسدم و هرابناتو

 س ۱۲ ؛راہلەکینف هدناتسلاتو ٩۱ س «راترحاهم كليا و راقسالەپ س ۹ ءیئاشنم كرایت

 اهم س ۱۸ ؛راینانوب هدن کد رلهطآا س ۱۷ ءیرجاھم دلرایرود س ۱۳ «یراتلایا نانو
 س ۲۲ ٩ تموکح ۂرادا س ۲۲ " قادم نانو هدنرود رهموه س ٠۰ «یجاتن كرلترج

 .۳۰ «تدابع س ۲٩ ؛ریطاساو نيد س ٢٤ «تاداع و تایح -- ۲۴ «برحلوصاو ودرا

 پس اے ںاارتس یکن كن لو نا

 بس ۳۳ ءقیھام كنب رلهکلمتسم نانو س ۲۱ « راینانوب هدنلحاص دیفس رع و زد هرق

 كر ەک۔لمتسھ س ۴٣ « یرانو وا پیلوا — ۳۵ «یرانهاک یلد س ۳4 ءرایوی ققیفن ۲

 تموکحهدهطراپسا -- ؛۰ «غروکیلو هطراپسا - 4۰ «یراتموکح نانو س ۳۸ *یسیقرت

 هدیرکف ڈیبرت س 4۳ «رایلهطرایسا س 46 «رلکوییرهب س 46 «راطولیه س 4۱ ؛یلاهاو
 ؛اروغآ ؛ایز ورهک س 4۸ «تموکح ۂرادا و رادمکح س 4۷ ؛ ترشاعم و تایح س ٦

 -- و۱ ؛یرابرح ینهسهم یجنکیا و یجنرب س :۹ «یسودرا هطراپسا -- 4۸ ؛رلروفەئ
 هنتآ س ٠٦ ءراناربت هدنویک یس س ه4 "راناربت هدتنهروق س ٣٥ «یداحنا ایئومهدهک ال
 < صوطا رطسب زیپ بس ۰ ؛یناماظن و نولوص بس ۸ «هیلخاد تاماظز س ۸ ؛یناماظن و

 كرلیل هنا س ۱۸ ؛مزبکارتسوا س ۱۷ "سین هتسیلق س ٦٦ ؛قراپیه و سایییه - ٤٦

 ۰ 1٩ "یایقفوم

 ایس کرہ یر و را OES . یرلبرح ناربا لصف ینجوا

 بس ۷۰ ؛ یرقس كسوينودرام = ۱ « یایصع ینو یف س ۷٢ ۰ یراٹیشت كليا كناراد

 'ںییلقوتسیمەت «سیدیتسیرآ س ۷۸ ءینافو كسیدایتلیم س ۷٢ ؛یسەبراحم نادیمنوطارام
 ۸٦ ءیناکرادت رایان و س ۸٩ ؛سخرسەدەیکارت س ۸۲ ءیراقلرضاح كسخرس س ۹

 س ٩۱ ؟یطبض كيهنئآ س ۸۸ 'سادینوەل ہدلیپوھرت س ۸۷ ؛یسەبراحم نویزبمەترآ س
 ؛ سوینودرام هدناتسنات و س ۹۰ « یرارف كسخرس س ۹۲ ء یسەیرحب براح نیمالاس

 كرابرح نارا س ۱۰۱ ۰ یسەیراحم لاقیم س ۹۸ ۰ یسەبراح نادیم ہلەتالپ -- ٦
 ۰۱۰۳ ءیابراحم كلراینان و ی ایلیجس س ۱۰۲ « قیهام

 ۱۰-۱۳۵ ۰. . . ۰. . سلف رب لاقا رود كا ےن لصف یج درد

 «ساینازواپ - ۱۰۹ ؛یرامعا كنەریپ س ۱۰۷ یراعتاكنەنت ا س ۱۰٩ «هطراپساوهنآ
 سیلقوتسیمهت س ۱۱۵ "هماع تیکاح ہدەنتآ س ۱۱6 'یسیرحبو داحتا هنا -- ۰

 ؛یترفظم كنویک س ۱۱۷ "ینافو كاسیدیتسیرآ س ۱۱۵ «یرانوک كوص كساينازواپ و
 ناریا س ۱۲۰ ء ترفانم ہدننیب هطراپسا و هنتآ س ۱۱۹ ۰ قیکاح كنهنتا س ۷
 هدهنتآ - ۱۲۷ ءهماع تیکاحهدهنتآ س ٤ ؛سیلقب رب -- ۴ ؛یکوص كتي رابرح

 ۰۱۳۲ ءیسیقرت كعيانصو تاییدا س ۱۳۰ ءقیکاح كەنتآ س ۱۲۸ «نیرومأم و ماکحا



 یوم خیرات ۷٤

 Clistène سینهتسیلق | Démosthène شی هتسوُمهد

 نوفوتهسق | Deucalion نوىلاقفەد

 5 Dionysos سوزن ود

 3 Doriens رلب رود
 ۲ 9 سپورقهک
 9 زهرا تا تا انورەک

 ` Cimon نومیک | 9 سوەز

 ۲ گر سوپ نەریک | 5 سیزقوهز

 کر 1

 ` Lagides رادنک ال Séleucus سوقوهلهس

 . Lesbos gad Sélinunte تولنه

 ` Leuctres ارتفوهل . Sellasie اسیزاللەس

 ۲ Eycée نویکی 6 ناک ےس

 وام غروکیل | 8068 یہ اس

 Sphactérie 0 ٠ ار هتقافس

 Syracuse 1 ٠ ا
 Macédoine  اتودک ام ¡ Sunuium وک

11 ۷۸۸۵0066( 
 Mégare اراغهم

 ` Messénie سم | 0 ارعا اط

eتەلبم | ئ  Milet - 
 ۵۶6۰ نەکیم غ

 tne یلدم | Oalatie الاغ

 ھ ف

 Heraclis سیلقارهه اح ئ0
 ۱ ۰ ilopoemen نیمو وليف

 nbs e. | Phocée ا
 - Héphaistos سوط سياف ەھ

 ` Hilotes طولىه ی

 Holocauste  تسوقولوه | 6 سین هموُ هل

 ےگ سس جسم



۱ 

۸۶ 

Acropole 
Alcméonides 

Aphrodite 

Amphictyonies 
Aratus 

Aréopage 

Arès 

Arginuses 
Aristote 

. Athènes 

Eleusis 

Erechteion 
Eubée 

Euridice 

ipSUS 

Odyssée 
Oedipe 

Olympie 
Ostracisme 

Sparte 
Eoliens 

Etoliens 

loniens 

Panathénées 

Parthénon 

Parthes 

 ساینازواپ
 رلقسالەب

 را رم
 و ا

 راکوس

 نوخرهیسیلو
 نەزکوا تنو "

 سیل هتیسقارپ
 دت وو

 هل و 1

 تب

 سالق وتسدم 4

 سینغوآ هت
 لیومر
 ا

 الا
 اکا رم
 سپدب دیک و
 سپ
 اوورت
 سو اط ریت

 ایکیدیکل اخ

 سیکلاخ
 و یخ

 یناد

Pausanias 

Pélasgês 

006 26 
۲٢٢۸۸4 6٤ 

066٤ 

Polysperchon 
Pont-euxin 

Praxitèle 

Propontide 

propylées 
. Pythie 

Thèbes 

Thémistocle 

Théognis 
Thermopyles 
Thésée 

Thessalie 

Thrace 

Thucydide 

Tirynth 

Troie 

Tyrtée 

€ 
Chalcidique 

Chalcis 
Chios 

Delphes 

 ٦ ردو هديسورغولع لا .ردمروک طنا کاو یزد .



 ۱ تو یلدبامسقت كنغللارقو یسالوا

 .یرالوا اشم ٹنایکودایاقو

۲ 

VY 

 دالي البق

 .یطبض كنه روسو یسه راح سوسا ۳

 هرتف كرصم - یطبضو هرصاحم اروص ۲

 یا كنه ردنکساو

 بولقم یباراد ہد( لسرآ ) كردنکسا ۰۱
 :یسا

 -ینعاطض یایدمونارا دردنکسا ۰

 كسورطابیآ - یسالوا فلت تناراد
 بولقم هدسیلو ولاتهم یرلیلهطرایسا

 یم

EYیرفس ناتسکرو كردنكساأ  

 ۔ئرف ناتساتم كردکشا ۷
 ٦ یتدوع هناربا ندلوچ كردنکسا .

 ۔ارب كنودرا- یناقو هدلباب كردنکسا ۳
 هدایمال 10 وس یا باخت ا لارق
 .یرلغآ هرصاحم یسورطاپیآ

 -یرلغ | حلص قرالوا بولغم درلانو و ۲

 .یسمرب دلوا قسیدنک كسي هتسومهد

 هتیارب - یافو هدرصم كساق در ۱

 : ےک و یک
 ویسی وب هنیرب - یتفو كسورطاپیآ ۹

 نالعا یتبرح كرنا وو یسک كنوخ
 .یقا

 یسالوا موکح همادعا ٹنویکوف ۸
 دام یثرراق هسو وغ ی 1 ك رللارنح ۳۱

 .یرلغا
 د نالوا حلص تاسو وکی 1 3

 لارق كن رالغوا ها سو وغ یس 015

 .یرلال | یناونع
 فلتو بولم هدشوسا كسوف ۲ ۱

/ 
| 

 یوم خیرات

 دالبلالبق

 شر

۲۸۱ 

۳۸۰ 

۳۷۹ 

YVY 

۱ 

 یغللارق كس و رتمهد-ییافو كسوردن اساق

 ندنفرط سوقوهلهس كسوخاعزیل
 .یوح كنغللارق ایکارت-ییب ولغم

 .یداحا ها آ

 هناتسنانو هللا انودک ام كرلتالاخ

 .یرلالیتسا
 یا اینو ام كی وغ یت آ

 .یشا یتا

 شان ینغالا رق نایرتخاب كسو دود

 هئا آ او یسامراتروق ات

 .یعا لخاد هن داحا

 هطرایسا - یسالآ یهروق كسونارا

 ٠یا وغل یراجروب كرك (لارق
 .یلردلوا كسی أ
 .یساغازاق لالقتسا كننللارق همر
 .یسالوا یارقهطرایسا سین هموت هلق

 .یدقع هلاصم

 برح هلرایلامور كييلبف یلانودک ام
 یا

 .یقا] .
 تن حلص 0 یوم كامور

 .یلرپبداوآ بولیدیا ریسا كنیم بولیف
 هن رزوا یلدا رقم كن راريفس امور

 «یرامردن وكر کسع هناتسنات وب كرلىلامور

 : هدتنهروق ینسودرا هلاخ٦ كرلىلامور

 امور كناتسنات وب س یزرلغا بولغم

 سرك هتل | یقیکاح



 عیاقو سرهف

 دالبلالبق

 ۔ود ہطرایسا كرلیلەنتآ هدهسونیکرآ 1:۰1

 .یشا بولغم یتساعات

 هدسوماطو سوغەئ كسوردنازرل ٥

 .یشا وع یقتساعانود هيا

 .قمودح رود دارزووا ٤

 بودا عفد یرازووا كسولوو زارط ۳
 .یسلا سسات یسارقومهد هد

 هسنازیب بوک ندیلوطان ۲ راک نوا ۰
 یرالک

 . یسالوا موکحم ہتوم كسیتارقوس ۹

 هرانارباتسوالبسهک 1. ی ارق هطرایسا ۹
 ة یلردنوک هایسآ یشراق

 .یشا بولغم یرایناربا كسوالیسهک | ٤٥

 .یرللک بلاغ هدهمهن كرایلەطراپسا ۹ ٤

 .یلا اشنایراروس هننآ كنووق ۳

TAYسادیکلاطنآ هدننب نارا هلا هط راسا  

 اینتام كرللەطرا بسا - یسهدهاعم

 . یسەراح
 ندرلیلەطرابسا ی( بت ) كسادیوله ۹

 كنسودرا هطرایسا ست یسامراتروق

 8آ ی(تهلوا)

 هللا (بت) یثراف «هطرایسا كنەنتآ ۸
 2 .قافنا

 اس یزکد رهطا رارکت كه ا ۷
 .شعا قافتا هلرارهش یهدنلح

 هدینوئه یرایلهطراپسا كساد ولو ۵

 ا بولغم

 .ىسملا ضرع هب هطرابسا كسادنونيماپا ۰۰

 ىى ان ىي( یهسهم) كسادنونماآ ء۹

 .یسامراتروق یرلیلہن هسهمو

 كن راصخم نانو نوجا حاص دقع ۸

 ۱ «یرلاعالب وط هدیفلد

 تای نشد زاده ناربا كسادسوله ۷

 .یرلمةقا تعاطا كرانا و -یسمریتک

٤۷١ 

 دالملآ لىق
 - یسالثسا هزهن ون وله كسادن وتیماپآ شا

 .یسالزا یل ارق انودکام كليف ۳۰۹

 كيلنف-یسالآ یسوزهوسرهک ٹنەنت ۷

 كرلقفتم - یا طبض یسیلویفآ
 .یسالرآ ندهنآ

 رو كن رهش سوبیلف ٦۹

 برح - یتا حلص هلرلقفتم كنەنتا ٥

 :ىنلدا] قام كسدتم

 بولغم ندنفرط رلیلت كسولهمولنف ٤

 كيف هنرزوا یتوعد كني و ققیفا ۷۲

 كليف - یا وح ینسودرا تیکت

 .عنام كرایلەتنآ هنیرهمچ ندلیپومرت
 .یرلالوا

 .یطا ب رخ و طض ى( تن هلوا) كيل ىف: ۸

 بوردنوک ص خص رب هییلف كرلبل ها ۹٦
 .یاتخ كسدقمبرح -یرلغ | دقع حلص

 .یسالیتسا اک ارت كييليف ۲
 .«یشا. هرصاحم ی( ستنره) كلف ۱

 .یسشا برح نالعا هییلف كەتا ۰

 روم هغمقبح ندانک ار كسایدف ۰۹

 هییلیف يەت كسي ەتسومەد-ىسام وا .

 یا قروشت یثراق

 .یشا بولفمهدانورهک یقیفتمكللف ۸
 ه(تنهروق) یراینانو نونو كلف ۷

 .نادناموق شاب یدنک بو البوط
 .یسررتا باخ ا

A)تک كردنکسا ەن ری -للتق تلف  

 ی رهش(بن)-یرفس هنوط كردنکسا ۵

 ه(تنهروق) کرلینا و - یا طض

 .نادناموق شاب یردنکسا بوتالپ وط
 .یرلغا باخت |

 كنارغ - یرنس نارا دردنکسا ۳

 .كنسودراو ینافو تل ودم ج یسه رام

 « یساملیغاط



 یوم خیرات }°

 الا لب
 اا ثكندصم یفلد ۸

 یس | برح هللا هطراپسا كسوغرا ۹

 و طبض ییایدیل كورسخیک یماش نارا
 وا میاتەنسیدنکیر ایان وب یلوطات7

 ندقدلوا یننم هنس نوا كسوطارطسب رم ھ۷۸

 یسالوا ماح ههنا ارکوص

 ینسەعت نانو كنارادیرادمکح نارا )ء۳۴

 .یشا قوس یشراق ہراتیس

 .یرلامشوقندهتنآ یسایھارلیلەطراپس|ا ۰

 ر تارقومهد ہدەنتآ كسیهتسیلق ۸

 عا نت مزادا
 یسال وتر وق ندنسالیتساەطرابسا كنەنتآ ٦

 .یایصع یشراقەاراد كنر لینا وو ینو ی 0۰۰

 هب هرق هدن وطارام 3 تودزا نارا 4۹°

 ا
 .یسالوا فلخ كسخ رس-یتافو كناراد ٦

 اشنا اانود یرلیلەتا كسیلقوتسیمە٭٭ ۳

 . خیس كس دیتسیرآ -یسغایضارهنس

 -البوط هد(دراس) كنسودرا سخر ۱

 یرلق | داحاهدتنهروق كرلبنات و -یماع

 .یرلمر و هب هطرایسا یغلنادناموق --

 ول - یسالبتسا هناتسنات وہ كر رس ۰

 فلت ہدنسەعفادم لسومر كسادین

 َ یسمریک ههنا كسخرس - یسالوا

 . یی ولغم هدنیمالاس كنساعاتود ناربا

 هدناتسناتو هلسادناموق سونودرام ۹

 رلبل هطرایسا كنسودرا ناربا نالبقار

 یلدا وح هد ه هتالب ندنف رط رلبل هننآ و

 ندنف رط رلینانو كتساعاتود نارہا

 .یلدا وج ہد(لاقیم)

 كرلسان و یهدراهطا هل رسان وی لوطاا ٦

 یغلنادناموق كردہا داحشا ہد( سولهد )

 .یرامرو ههنا
 .یعادرط نداک ار یرلسنارباكومک ۹

 داليملا لبق
 . یلر دلوا كسانازواپ 31۸

 هدنودهعروآ ین یتساع:ود نارا رک 3

 ا
 كرل هس هم - ضرا تکرح هدهطرابسا ٤

 هدادما هب هطرایسا كوسک-- یأاصع

 . یا 8 .یستیک
 ها هک تن هروق هطراسا ثنا ۸

r E 0۹۲٢ تودرا  

 8 9 كلەنس س a اد كەتا ۱

 ۳3 . یعآ دقع هکراتم

 ۳ وتو هدنرفس سیرق كومیک ۹

 یهتتآ كرك هنتسایرهق رف كسيلقر

 .یا هرادا

 ٤٤ [ Jalها هطرابسا ٠ رب كلەنس 2

 .یغا دقع هدهاعم َ

 ء یسامریدصاب یناایصع ماسیس كسی ره ۶:۳۹

  «یسردتا اشنا ییوهراب كسيلق ره ۸

  هدنو هلسهاج كرالتنهروق كا ۲

  قالعا < تا كنهطراسا یا برح
 ا

 ۱ .یراغاراچود ہنتصاب یمتهنالب كرابلبت ء۷
 12 ابو ھےد ۶۳ ۰

 ۱ .الب - یا طض ینیللدم 3ری ۷
ia۹ .ی رخ و طض  

 ۔یراقہاریا یرلیلەطرابسا كارلیلەنتآ ١٥
 ےن اف ایکن ۱

 کک ےہ ٤٤
 ' «یرارفبهطرایسا كسیدادیکلآ -یرلم "

 .قییولنم هدایلجس كنسودرا هننآ ۳
 1 .یسیسات كنرهث سودور ۱
 ۲ ناربا كسوردنازیل ی اربمآ هطراپسا ۷

 ۱ تن كردبا زییجت اعاتود رپ ہلیسەراب

 . .یسعا بولغم یرلیل



 3 علاقو سرهف

 دالملا لب

 كنیرارہش سنیزیت « نهکیم ءاوورت ۰
 اس ناتسناتو كرایلہکینف - یساثب
 .یرلغا سا تخم ات رم

 ول هب فایلاست كرالالاست ۰۰۰ ۰

 -ه كرابلز هن ون ولهب هه یلوتهب داراب

 ان | کرایا و - یراالتسا هزهب وب ول

  هدنرهطآ د رکو سیرق «هدیلوط

 .یراهعا نما هکلمتسم هدایلاتا
 لوبق شوا غروکیل كرلیلەطراپسا ٭ت

 میظنت كنەےسیدوا هلا ادایلبا _ یراغا

 یلدا

 . ییئرت کانن ران ون وا اهل وا ۷۰۰

 . ووا باوا فلا ۹

 یلوصا لباب كنودیف یتاریت سوغرآا ۷
 -یشا نیبعت یاقا و نازوا هرزوا
 .یسامر دصاب هراپ هعفد كلا

Vorینیرعت تنوخرآ رب هنرب كنلا رقەنتآ . 

 ندرلدانک اب هر كنلارق تنهروق ۷

 + قیمت تیر
 ینا ابطا نیان فورا ۳

 هدصوصقانوابلیحس كن رارجاهم نانو ۱٥

 ۰ یرلقا.سیسآت ہکلمتسم
 رسان یهزوک ا ریس كرلىلتەروق ایک

 ۔یراقا سیما ت] .. .یراغا
 ی( سیرابیس) هدابلاتبا كارالوطا ۰
 ,یرلغ ا سیس ات:ی(نوطورف) كرلبل هانآ ۹

 دالىلالبق

 نا ی( تناراط ) كرلبلاسوقال ۵۰
 .یرالا اشنا ] یرلغآ

 رلیک یلکهروک هرص جوا كرایلتنهروق
 .همشلر ه(زوشاط) كنرارجامم سوراپ ۰

 طبض ی( سیزولآ ) کنهننآ - یر
 .یسعا

 -ینایصع یشراق ههطرایسا گرام هسهم

 رب دصاب ی ایصع یی هسهم, گر لل هطرایسا

 ۱ .یڑلام

 ءیئدبعت رب هدهنس كر روا داس ہر

 .یسالوا ناربت هتنهروق كسولهسک ٠٦۷

 یکا مظن رلن واق كوقارد هدهن ا ١

 سیسآت یبایلیسرام كنیرارجامم هچوف ۰
 .یرلغا

21۸۰ 

 برح نالعا هب اسیرق كو یخ ےہ

 ۔یملا] تر
 مظنت رلن وناق نوجا رل لهن | كن ول وص 0۹٤

 ققضاآ - ا مهد یناربت كتنهروقو ۰۸ت

 ی رلن ویوا قی هد ( قلد ) كنيو

 .یشا بیر

 كسوطا رطسب زب نان ولوادرط ندهن ا ٠

 ۱ . یندوع
 هنلا رقاب دبل كن رارهشنان وہ یهدینو ی 00٠

 .یراالوا مبا

 اخ ناکما كا نیدعت یراحرات ثكمیاقو ناک هعوقو ردق هرصع یجنج وا نوا وک

 ورغوط نیمخت وہ هدهسرلشع | نيمعن نخ رات هلس كانرلب رح اوور رلیانوب اعقاو .ردهدنحر

 .ردهنرزوا نیمخحت به یراخ رات كمياقو نالوا ردق هنخرات ۵۰۰ .ردنکد





 4۷ قیادم نانو هدنرود ردنکسا

 .ددرلشع ولوا نفد هلتروصوب په رلیلامور ارکوص اهد و هیماس ماوقا هلرایلشبح
 .ردشلدیا هدلآ یغوجرب ندرلمسرو نالمباب هدنروصرب قفاوم تیاق هتعسط

 .ردشا قرت ہدیرلشقن وزاو ہدایلاتبا یونج هصاح اب « هدنرود ہیردنکسا

 لامعتسا لوذساهدرلزیدلایو رلکنر «شمنا سک تماسج هدایز اهد رللکش هدراوزاو

 «یراسلحم شونوشع «یرلهرظنم مارغوقشع هسرزوا راوزاوو نوتو .ردشلدیا

 .ردشلدبا یسرتر امسر ررتسوک ینتفابقو تاحقرش «یراهجراپ یدەموق و یدهژارت
 یسوغوطاهد .رددناع هنرود ناتو یرلس دم را کت ندرودو هراسناو

 - الو . ردشمالشاب هغلوا نارمکح هدامور ارکوص ندنو یلاکشا و راکفا نانو

 اعاد یراکفاو تعنص طقف «شلوا راحود هطاطحا یسەیسایس تیدوجوم كناتسن
 .هقاعتم تاحفص كخرات «یرکف لماکت ناک هدوجو هدناتسنانو .ردشلک باق
 ناتسنانو یلاقا ةعشمش كرهموه .ردشلا زارا توف رب یعدیا احا اعاد مل”

 مورخ ندنساروت ضف یاهج طقف «شعا بورغ قراقارب ہدنجمارلتملظ ین رلقفا

 .ردشللا دشتسندنضفدبایلا یربش ؛شحاص راهمل هنب امظتنم یک نک
7 

 :ل زمام
 ۲و ۰۱ دلح « یوم جرات «رەماش س .(هحزسارف) یخ رات ناتسنان وہ «سو ول هس

 س .( هجمالآ ) یخیرات نانو ءرهکب --. ( هجا لا ) یخ رات ناو .هورغ س .(هال1)

 -س.(هجنالآ) ۱ دلج «یومع خیرات ءغنوطراه غولف س .(هجنالآ) یخیرات ناتسنانو ؛سوسروق
 (همالآ ) یراشاسا كن رات ناب و نالو بس .(ہجزسنارف) یخ رات نانو «یورود

 س. (ہحزسنارف) قاسدا خیرات نانو «هزاوورق م1 رے( یخ را مزن هلأ «نزورد

 «بور هردس مع دق دلب ڑئالوق ود لەتسوف ےس" (همالآ) یرامعم .تعنص حیران «نامطراه

 .(هجنانآ ) یخ زات كن راتموکح انودک امو ناتسنانوب ,مزبن س .(هجاملا) رهموه



Oیوم خیرات  

 روهشم كا . ردرئؤم و عح به یرلعوضوم . ردنقر كسدللهآ ءسولف یت |

 . هدولبا یرکسع وب سولیفیآ .ردولبات ینیدہاب نوجا ربوصت یموج ءیسولبات
 بوسنم هنکلسم نویقیقح ارکوص ندسولِفیتآ .ردشمزرتسوک تعنص رب ویو

 . ربلک سوقبهریپ ندراماسر
 . ناسنا«یرلماسر نانو .

 . یوک یکیراقدبای یرامسر
 رادتقارپ اوو هدهدنرامسر

 کک زن
 اه لا دراز

 . لیشب راعوضوم یرلکدلیا
 ر زا یز « یداو ر

 .«جافآ رب یلکلوک « قمرا

 یی يک لالا
 ۳ ریس

 و ومهده ردنکسا اذک

 هلتفو . ردشعا قر ەدى

 لايو یراقلشاط كراولوا ا

 نکد ریلیدبا نیز هلرامسر رلمسرایوب یلغاب نانولوب هدموبف
 هر كن ون هدنرود ه ردنکسا (ردهدنصهزوم نیلرب)

 . هیردنکسا هفامحم .ردشملا قرت هد (همعرب ) هدایز كا هدوب «شلوا معاف قیازوم

 : نا ولو هدنررا زم (موف) زکلای یرانلس4لیدبا هد ندنرات [ لمس ر تورو

 .ردن راع ندن رامسر هرهح

 ینمسر رب مسح كنافوتم هنفرط شاب كنونات یرلقدیوق یرلولوا ءرایلرصم
 كنافوتم هفرط شاب كتوات هارهشکد هرخ الاب تداعو هتشيا . یدرلرریدتا كح
 ٰ تداعو .ردشلون وق هدهرلاسوم اینک | رامسرو یتح «شع ولوا عضو یر وصتر ی ایوب

 | ماود ردق ها رصع یحنجوا دالملادعب ء شمالشاب هدرصع ینکیا دالبلالبق

 | « رلنالوا لصاح ندنطالتخا كرایلرصم هلراینانوب «رایلرصم ینانوپ یتح .ردشعا



 40٥ قبیدم ناتو هدنرود ردنکسا

 هد رصع ینکیا داللالق ندزاب قەدە و روم ‹«لکىه . ردشمام
 .رولشالک ۱ یتیدنولوا لامعا

 مامی ندرر یماکت هلسلس هدهدمسژ یک ینیدلوا هدهاسزت میانص
 كن روده« ردنکسا به نوجا و
 تربغ هر وصت کولو تمظع

 كاو كوو كا كرود و .ردشلدیا
 | كنو یهردنکسا«یرلولباترومشم
 ۳ مسرت ندنف رط انا یس ریشم

 اع مدسوسا ها ردنکسا ) نان ولوا

 كنوطشا ہلباوابات یهدنمان (یسەبد
 | (یاودزا هلبا نازقور هل ردنکسا)
 كن ولب ات ین رپ .ردیسولب ات ی هدنمسا
 .ازوم یەو روہشم یسەیپوق را
 .ردشع ولو دنا ناو

 گرد ص ند رود ردنا

 كنراهعزاتم هساق هسیا هد زرد

 ی ےک اک 882 تها نایاش ندنزو یسعرا یلاوت
 رلمسر ابو یلغاب ناولو ہدموف 1 4: : ر جم وذ سم هع هد

 "ردودتشهزوم توا نوحا راشارتملقو هچ ریو ندربسوب

 .تنیز كراتکنز هباراسنرپ زکلای مسر نامزوا .ردشمەلگ هلوصح عوضوم رب مهم
 ءردشمااسوس ہلرامسر قالرابو نم رابواص نوا و ا 7٤

 ھا تامولعم یرلکدرو كرار رح ضعب «زفوقو راد هنسدق رت ك مسر تعنص هدرابنانوب
 -اساق هیفامعم .ردنرابع ندناسسحت نانولوا لالدتسا ندنرامسر راوید کهدیناپماق
 هد(یهمو) اذک .ردلکد یرادسلق قبقح کل نانو یرامسر راود یهدین
 شما یقرت هدراهجرد ہن كمسر هدرایانو ردق هبهجرد رب هدرامس نانولو
 . ریلیبهرتسوک یغیدلوا

 ۱ ردسولف ی آ یلمردنکیا یروہشم كا كنىرلماسر ناول یمدرود 2

 ۳٣۰ ؟ دلج ؛یومع مرا ءقیفر دحمحا



 یوم خیرات ٤

 .ردشملواںارخ هدضرا تک ور نلکەعوفو مشت ۲۲۳ دالشالق هردو زم ۷۲

 كسوسزل نوحا کیا رک هدوحو رلرثا منتخو هلو وب هلون به هدرود وہ

 و هدسودور هدسراخ یدک اش

 سودورطقف ردشطلالاحع ا یسفنرثا

 لار رکید تكجهرتسوک ینبانص
 .رد (نوق وعال) هدوا هکردراو اهد

 .نوجما كمربتک هدوجو ورم وب
 او سورودیلوب « سودنازهک |
 - اح رل راکتعنص سورود و

 . ردراشمشیل

 .ردندنرلبهار اوور (نوقوعال)
 «یلآ یراقدقار هدنح زاخ نی كرلینانوب

 هيصون هیلاها یس رلمهمریتک هنلخاد رش
 ارکوص اک رک هرهش راب « شا
 ینغیدامتالقاص بو القاص تن هسمیک هنجما

 ا ا ارم هرکراب نوا یم ا
 ندزکد نودزو هنرزوا كلون .ردشم
 ییا هللا نوقوعال «شمردنوک رلنالس

 ہتشیا .ردشمردتا فلت هرلن الس ینلغوا

 هدوجو ًاریوصت یبەعقو وہ ( نوقوعال )
 تک هدیورغ و طقف ۰ ردشلرتک

 ,« نالد راص هرلنالس كن وقوع ال رده اراک س كب هدتیعضو یکینیدن ولوا باخ ا لزوک تاغ

 نالہ .رونولوا هدهاشم هلماع تابحو تو هدندوحو ناشیلاج هفل و روق ندعلا قدضت و

 ریل دبا سح "الماک ندنسهرهج ءیحآ نالوا لصاح ندنسامریصیا یدوجو

 سوتسیرواط نشیتب ہدنرہش (لارط) ناک هدکایراق) ارکوص ند(نوقوعال)
 .ردیا باجما كار ک ذهدن(یساضون-زهنراف)ی رلکدتا لامعا تشم كس وسن وللوآ هل

 ۱ شات فک تم رای آ كرودوب ندرلب ورع و بوسم ا سودور

  دوول هدسداپ مولا هلا یشاب تن(ازودهم) هدرلنا هکردراو رلرثا سیف ضعب اهد

  هدنسهطا (سولوم) لکهوب .(۴۲ ءہفبحص) رد(ولمود سونهو) نانولوب هدنسهزوم
 -اللشالک | ولرد رب یتیدنولوا لامعا ندنفرط كمك ءلرثا سیفنوہ طقف «شعولوب

 رامسر ابو یلغای نانولو هدمویف
 (ردهدنسهزوم نیلرب )



 t1 یر دم ناب و هدنرود ردنکسا

 ییالوط ندنرلتوادع هرارابراب یراراکتعنص كنامز وا هکرویتیچ هنادیم هدتقیقح وش هیفاممم
 «بورغو .رد(یسهجوزو یللاغ) هدرتارب مهم رکید -.شمرمرتسوک هدرالکش نیکریچ یرلنو
 ناروط رضاح هفمالاراب ییسکوک هللا یجلبق نوجما قمراتروق ندنراسا یسەجوزو ینسیدنک
 .روبدبا ربوصت یب یللاغرب

 .ربل:لرتسوک سونوغیبأ هرزوا قلوا داتسا لو و كا هدنلامعا رارتا یکوب

 یراموج یک خرؤم رب انداع راراکتعنص بوسنم کلسم نیع هلا سوت ونیپا
 مم هناقفدم هحرد وا یارتات و تاصارتحا كراندبا هعفادمو موج یرادعفادمو

 ر وصت هدر وص رب لمکم هحردو تعسطو سح هدرودر چسه هک ردراشمردتا

 ہدایز نداذحا کد وک یزاراک نس كرود و یسورغوط اهد . ردشمهمهلدا

 هلق یتابارطضا كدوجو « یترثأت كحور ہدنراتعنص رثا «راشلوا بذحنم هتققح
 . ردرلشمردتا مح ہدزرط كلج هدبا نقلت تفرو سح

 (سوهز)هدننامز (۱۹۰-۱۷۵) سیهموآ یجنکیایمشتحملا كنسراثآ ہم عرب
 یترارهش « یادناخ سولاطا ندیا قلرادمکح هدهمغرب .ردهعراباق نالساب هسارحم

 هنر رپ ہلرانوید رم یرلنون «راشماپ راهسارت قوجرب هنکتا كنه یرلکدتبا ا

 اشنا بارح رب میسجتیاف هدفلنوزوا هرتم ۳۵ ہیەسارت یەمدتلا دلا راشعا طبر

 هرزوا قلوا هدنعافترا هرتم ۲,۵ هنرزوا كبارح «هع زابق و هتشيا .یدراشلا

 هک راباق و ندا روصت یراهرام هدنس راناسنا یراو رود . ردشلدبا لاما

 یتمجاہتو صرح كرابراح «تعنص یکمدرا «شلدبآ فط ہد رام ہ٣٥

 : زدشع ولوا یقلت هل ربحو رب دقت لاک تردق هدر وصت

 ہللا یدصم ا ر هدهنر ندرله سارت كيكو کک ء هقشاب ندارم وہ

 ہل ران وتس تاق ییا یرلولوا لاشو قرش كدعم .ردشلدبا اس ییولاص هناخستک هدرب

 .ردشملماب راهع راباق درس ی ممانغ هرلن وتس یهدناق تشسوا ء شفا ناو

 . ردشلدبا انب یارس كلارق ہدەیەسارت یهدتسوا كا

 هغر لوا ند مرک هنراطض دب یییلوطانا رالامور

 «همزاشمرتک هدوحو زاوا هدنز طا نمرات

 کما لامعا رلەدبا سف كجهدیا ربوصت یتاسح نوتوب كحور هدهد(سودور)
 قالراب کوب ( یلکه سودور) ییدسا لامعا دلسیراخ لسودنل : ردراشمشلاح

 یوب ۰ ردنرابع ندنریوصت منوط كنیدوبعم شتوک «لکیه وب .ردیا لیکشت لاثم

 عیانص ه رسود ور



 یوم خیرات ۲

 زکس نوا یرلریوصت نداق . ردشلربو مان و هد نوجا ییدلدیا ریوصت

 ا یمهم لا لدل و طقف .ردهدنزرط قوت یرلهمراباق نوتس .ردهناد

 ۱ سا هدنفررط چوا هد و .رد(یدل ردتکما) «یتعنصهوج سه كا كيوناه

 | كردنکسا هدنسهبج نوزوا رکید ہدلاح ییدنولوا ریوصت یناح وا صاخ هرال

 | ر هدنشاب هردتکسا هدهعراباق و . (۷۷۳) ردشلدنار وصت یسەراحم (سوسیا)
 نوطسافهه یو ساط ولف «لارتح ر جنک هدهتروا > نومهمراب هدنعاص «رفغم

 . رلایو قهدندزوا صرح < هناراکتعنص و ققر ردق وا رلاعوا هدد و .ردراو

 3 زرط رک تک هدوحو یی انداع رثا ہک ردنشنلد و بذاح ردق وا

 || قالبج كرالکیه .ردشملبباب قفاوم «هناراکتنصقوذ هدایز ندقلوا یسط نولت
 ا ر رکید ق اش o ردشماع انو یرلرب

 ۴۰ ۰ ا( یسدوصم هک اطنآ) ییدلبا لامعا كنيدخسوأ ندنرلدرک اش

 هادی iA شا ی وا سر شو شکایات

 ۰ ردیلکه نالیپاب هنیرلاحاس (قارتوماس) رئاد هتیرفظم سیربق ك سیتکروپ یلوہ
 تیرفظم زار حا یثراق ہرادلاغ ندیاالتمسانملاعنان وہ ءیبانصەمعر 7 زی

 ۱۱۳ ۱ رب لارق ردك هدوجو ارکوص ندکدادبا اج 8 هَ 7 ۳ 2 ۳ ۰ ہر
 | هدسنهموآ ینکیا لارق ءشعا نیمأت یشراق هرارابراب یتیلاخ و ذوفن كنحالس
 هترزوا راترفظم و . ردعلا هعفادم یتکلع یثراق هتیراموحم یدام لزانو

 سح ینکجهدلا هلغ ناما اعاد یثراق هرارابراب كنبرلهندم تاقرت « راسانو
 و راهم هک مر ها و هدرالکه یهلغ سحو و راشعا

 1 ا هسیا رال همر .یدہا یرهشر یوم عكرلہاوب ترا هدرودول

 . .یدراردبا تلج رل راکتعنص هب همعرب ندارو « رلرونولو هدهنامص تاسانم ہلرال

 ۱۳۳ را یا تاض رطح هدوهمئر یسدونت كاتمارپش هنآ
  akو . یدرلرردنوک راپدع هرزوا قلوا هر ر هنسل و ورقا سدقم ٰ

 مولا یرلدبلقت صم نالیہاب هدهمعرب ہنی كرالکىهوب .ردرالکیہ ج وطبحرل هده
 .ردظ وقح هدنرلهز وم الاتا

 | | لمکلبت هدننادیم ہبراحم «لکیه وب .رد( یعیلوا كنیلاغ ) یمهم كا كن رافکیه ہمنرب
 یت یللاغرب ندا تابح كرب هدنرزوا یناقلاف هدقازوا ندهکرمم نادبم قراالاراب هد روص

 || تالضع ءنیتم كعاب ردشما لیخ یساپس رابراب رب یلاخ هدنرثآ وب راکتعنص .ردیا ربوصت
 . .ووسرذربو لامحا هتسالوا ندرلتک كنوب یسالوا شفلآ ورغوط هیرک كرلجاص «یلکیکا



 ۹-2 قییدم نا وہ ہدنرزود ردنکسا

 قوح رپ ندقرشا ۸ رابل رطن یک یرلاهس یحبنز و لف «یورس ءامرخ هدایز ا

 ر و تاح رب هقشاب هرازرطنانولوا لامعتسا ردقهنامزوا ءراشمجا باا رلع و وم

 هنر رب قاتا و تاداوح كتکلع رار سم و یمورغوط اه ۲

 . زد زامم رک هووحو رالکش یعسط اردا جرم

 یرلراود هارلنو قرابای رلەمرانق ررتسوک یهزور تاح رباز هلکنو

 كعا نیز" ہلرل ہم راباق یرلراود « راتو .ردراشمالاق یلاخ ہد دکان یت

 ۳ نیو کف ی زوک وا کا هدرل هم راباق و ء ردراشلآ ندرلسلقرش یتداع

 نوبوق رب و جاقآ رب « دصمرب هنیرزوا یبمز كنولبات «رردیا ریوصت ییولیوک

 ندرلنوب . یدرل ریشیلاج هکمرتسوک ینلاع تاناوبح هلا ییاح یوک قراپاپ یمسر
 نابوج و حوا « ولیوک ؛ یحقلاب «كکرا « نداق بوسنم هبهیداع تاقط هقشاب

 هدرود و . یدرلژرتک هدوجو هدزرط و قفاوم تا هه دو

 یکیدناناب هنغایآ الثم نوجما ییداریو تیمعا هقفدن یرانو وال راقج وج ہصاح اب
 هلص وصخ .یدرل راباپ هدیرامسر قحوح ل وغشمهاقم الاغ وق زاق رب ایو قمراقح

 رامسرو ۔یدشملزتک هدوجو یریوطت ررهدكناملعناشلاع هدنسمزوم هر "9ا

 . يدشل اب هروک هعیاط ینیدلوا كلام تنر س نداملع

 .ردلکم ( لی روہشس راف ا ےس ...٠
 . ردراو شوروط رب ۱ ٥ . رسو قد اج لس لکه و

 كنجوح ۱٩ هدنرزوا كلکه رو تباغ یساعالهغلاط كرللاقصو كراجاص

 :ردشملنایهاراکتنش تباق راول ۳ یرلقدشانمواهناراستخم

 كنهناراکتعنص تلاعف . ردشمتا قرت هدیلوطانآ هنیزت عی 4لا
Êرد(سودور) و (نوماغرپ ءهحترب) هدرلر اھت . 

 هر وس و ادص رانو کل دنا و هرداب اپ ضعب ظوفح ہدنونا و هروم هفامعم

 و . ردبا تاسا یتیدلوا لصاو ہلاک رود رب كنتعنص قلشارتلکه هدهدنراف رط

 ردنکسا) هدیرکید «(یدل نارکهحون ) یرکید ء(یدحلادبص) یر ندرلرتا
 یولسا و زرط .ردشمنلشبا ندنفرط یراراکتعنص نانو ید ادص .رد(یدحل

 هنمان نوطارتس یجنرب لارق هد(یدم نارک هحون) . ردیوسنم هرارود فلتخ

 كان ەیرکو برطضم رانہداق قوحرب هدنفارطا كلد و . (۳۸۰) ردشع ولوا اشنا



 یوم خیرات ۶۰.۰

 ا یرامعم تعنص .یدریلیدنا لامعتساهدرلهف هدرلانب دلم هنس رامعم لوصاقرش

 تراح و ههرباف هصاخاب یک ییدارتسو ل .هدراءهزوم و رانونزانمک «راباس هدایز

 یییرامعم تعسبش+ہکھد فا یصوصح یالو طظ ندنسا دیار كور ه دی را رہس

 (ردەدنویامم ۂزوم) یدحل نارکهحو

 قرو ممعت ہدایز ك ہوم ردنکسا «تاس ز ۳3 هلص وصخ .یدر ملشیلاح ۳ نو

 ءرالەهترب هلبا راسوسلطب . یدرونولوا وز تک تیاخ رلوآ .یدشلا

 .هتسسلا تاعا تل تل چ یدک شعر ناب وسط رل رهش نانو ہدایز كا

 ` هصاح اب «رلردیا تریغهکمهلسوس كرلانب منتحم یهمرب اد نوخ اد

 . یدرل ررب دیای ران ولاص دوو تیاغ نوا راکلش و راتفاض

 هب ثكنغلحاع وا شاط-. یدشلا قر هدهش زن عاص هدير ردنکشا ۱

 هلا سوفل هدالف سوسلطب نوجما قمالک | تر هدرلجرد ۰

 تا فر کا ءردآ تیافک كعا ققدت یر وصتنالسای مان یسهجوز
 ی راجاعوا هردنکسا .ردهدهجردر ازفا تروح «رانآ ییدربتک هدوجو كنتعنص



 ٤٥۹ قبدم ناتو هدنرود ردتکسا

 2 تزریق را هم اکسس !ارود ویل هه» :روبدا تار[ غیلم هدزرطوش هدهموظنمو

 کراس نلوکود یرلشاب زوک هجو .مروبدہا معدق یم رلشایزوک هرزوا قلوا یسدقم هب ده

 یللاوز ! دوجو ززعم یا . مروکود یراەرک 7 هرزوا قلوا یسهرطاخ ك هدن
 مکیدوس وا ! فح !فصح .رولکا هدنروص و یجآ ك« یجآ نوجا كنسسویغعآ هلهم

 رلقا رب وط كحح هتفکشو وا .یدتا بصغ 0007 وا رلقارب وطهرق ؟یدلواه نادنهروک

 هدوجو موصعم وش یراب ! تابح ردام یا « رلقار وط نوهلسب یز یا !ہآ .یدلاق هدنمآ

 «!تیا لوبق ندەمتیحنا هنرزوا كرالوق و كهنیس ینوا «هدیجآ

 هدوا دردشه و اهد تو سس کد او هلقلوا رعاش سو الم

 (تمد) ایو (لیلکا) كردیا عج یت راعشا و راثآ كنیردق قرق ندنرارعاش نانو

 كلیا ءرثا و ییدسا سر كسو را هلهم . ردسم رتک ہدوحو و همان
 (راعشا تاختنم) ر هدرودسم هنرآ ینغولنایآ لوا ندسو غا هلهم .ردلکد تاضتنم

 . ردعوتم اهد و نکنز اهد یاضتنم كسورغآ لهم طقف ر ك
 هزعامز كنغوح رب ندنراعشا نانو . ردشلوا رهظم هتغر ر لو و كي را و

eهدنسهاس رازثا نلیرتک هدوجو لئاع اکو رک ۷ و  
 . ردشملم الوا نکم

 کیکی هدندفرطر, «شلدیا بیئرت تاضتنم قوجرب اهد ًارابتعا ندخشراتوب
 هلتروص و هدیسهیدا تاکرح كنبرود هبردنکسا «شلبتک هدوجو راەموظنم

 یارک وہ اهد هدهسا شمش رعاش زا كي هدیرود بد دنیا .ردشلوب تیام

 .ردشمهمشش هدیردق و هدرود

 كج ہل دبا تباقر هلسهمشتخ يام كف رش ير( ہیرو د
 هل وا هدهک اطنا هلا زدن دخلا ناھا 909 ھ7 دا

 هنیرلتوطسو تکو ش كرالارق نانولوب یرابناب رلنوب هک یدشعولوا اشنارلانب مظعم
 .ردک شلاق رثا زآ كب ناه ندرااو طف .یدبا هدهجرد رب 1 تلالد ۰

 كرابملامور قحا یاد ترلان هاها راج کم را ال
 ۔الوا لباق كعا لصاح رکف رم لا قفذب تراس دا هترود ۱
 . یدرونولوا اشنا هنرزوا رلهسارت لوو تیاغ راس هدنرود هردنکنا .ریلس

 راهم راباق «رانوتس «رلکرید ییانب یک ینیدنولوا شخ تعیبط رب هناماسر هبیرامعم
 یتح « رونولوا اشنا تاق تاق ولانس . یدریلیدا تربغ کمداسوس ہد آرا رجب و

۲ 



 یوم خیرات ۸

 - هموظنم و سوسوالوا راد زتک هد وخنو.یر راو نوحما ییدشود هنساد وس

 :هنانامرهف «یرلهب راح «یرلکل هداعل|قراخ بهیک ینیدلوا هدراعشاز رط یسا تس

 هدنقح هاج تاداع «هفارفج تامولعم هدهرزوا قلواکی «شمنا لوبقیراتشذکم س
 . نوجماكنو .ردشملا هوالعراعوضومکی كجەدیا ریوصت قشع هلا تام ولعم ضعب

 < سویوللوا یک ھو . دنک یی یتا سلف ےل ز ون وغرآ )

 كب طقف « لودم كب قطن هد رهدصف . ردهعا تبا م7 ۳ ۱ تم

 . ردءدەجرد تربح نایاش یعوح رب لراغوتولوم .ردهاداتسا

 تحت یراتآ . ردہدض ناه كسوسوللوآ هسلا نورف ول لسکلاخ

 قلغم ) نورفوقىل .ردقمرتک هلاح رب زاملشالک ا لوتس هسد مکج هرتسوک

 .(اردناسکلا) ءیهدبا لاقتناهزعامز ندنرانآ كنورفوقل :ردروهشمهلسقل (رعاش
 هم وظنم وب نانولوا داشنا نوجا سورداساق یزیف كماسرب .ردهموظم ٍ هدنمات

 * زدقوج كب ەدیرارب ورعوط و ىق رار هلکنوت .ردهدزرطر بیرغو قلغم

 ںیم یت ولسا کس واخسا لا سورادشس ہدنرارب ضعب ثكترتاو نو رف وقل

 .ردقو را ندملس قود طقف ءراو تراهم ترا ك.ورف وقل هصالخ

 نورتو . ردرا رعاش ناحآ رارتح یکی یی به رلرعاش نانولوا کویت

 هاحا یرلکلسم كرانا ءشلدبا دیلقت رارعاش وہ به هنیرصع یبا مات ارکوص
 ینا و . ردشملسهدبا لاقتنا رثا زا كب هزعامز ندرود وہ طقف .ردشملشمااح

 .ردسوناید یلدیرک «نوروفوآ ی سکلاخ رارعاش كوو لآ نشت هدنفرظ رصع
 هلکنو . ردراشمجا داشنا راەموظنم قوح رب راد هرانامرهقو هربطاسا رارعاش وب

 وس هدوا هکردشعازاق مان رب ر هلو و رعاش رے ز زکلاب هلسح تفر Sell .رتارب

 ٠ ردسوغآ ہلەم لەر

 اعشا .ردشلک هباسد وغوط هطساوا رصع ینکیا سوا هلهم

 .ردزاتعكب ندنرلرعاش كنسرصع هلبراتعاهصوصخم تهامیهدنر ےہ سرو

 .اقشاع تاصارتحا یراهموظنم ںدمعا رارما تاح رب زبما قوذ سوغا هلهم

 . ددهناتسیرس تیاف یراضمب یتح .ردبنآ ع رب كنسەن
 هدنقخ یرکف تولع ءیسح تفاطل كنسیلکوس یهدنمسا (ارودوبلهه) سویغآ هلەم

 سورا هلهم .ردننزح تیاغ یسهموظنم یدنقح ییافو طقف .ءردشعا داشنا رلهموظنم قوچرب

 یر رہ یک شا و ار



 ۶ ۷ یادم نانو هدنرود ودنکسا

 هدا ۂشقانموب تیاهن « شما ضارتعا هنساعولوب هدنسوزرا كما احا یرلناتساد
 .ردشلوار وع هتشوواصندهردننکسا سوی ولاوآ نوحا ینیدلا لکشرب نک ربح

 ند رارعش كيرل و مارد ثب رمئاس » یدهموق «یدهژار یرارتا ثاسوخ امللاق

 77 دلو و دہرا .ردرابع

 ۔وم تاهم و تعنص کو

 9 تسمیمص (طقف . ردد وح

 ۴ ۰ .ردقو را نداسح

 ۶ .د(اکنلک)سوطارآ
 ۱۶ غلط د

 - ام ینمظعا مسق كننابح
 كنرللارف ايبود
 E ردسٹمربک ہدنرایارس

 ۴ ییدزب روتر
 یھ كاد ٦

 .ردرنای هدنمان (تانداح)

 E نداتڪ ىيا رثا و
 (ردهدعرویسرهتب) ۔ هئوتسرآ و سوبملطب هدنسگز رائج تپ

 ہدایزاا سوطارا .ردشلدبا تح نده وج لاوحا هدنسحتنکیا «ندهشه تامولعم
 كسالقیرثا نوجما ینیدلوا فیرظیولسا .ردشلااتمدخ هنیدصقم میمعت یق و ماع

 .ردشلوا دودعم ند ان"

 نالا هتقد رظن یفوراع هدایز ندسح تفر هدرعش 9 : ۔

 دون کف 1 ا دیا را ی سوہو او

 ی( سودور) «شغنوط هد( هردنکشا ) سوشوللوا .ردزاتم هلکمرتسوک هنادج
 هنیراکفا كسوخ ابللاق یداتسا ء نکیا جنك كي اهد . ردشم لا ذاخما یا نطو
 ( كىتونوغرا ) قراشقلاق ہیانحا یرلناتساد یسا هرزوا قلوا فلاخم نوتبسپ
 هدباتک و . ردلکشتم ندباتک ترد (كنونوغزآ ) .ردشغا رب ناتساد , ۷

 قلوا یرهموه كنبرصع ؛سوموللوا .ردشمواوا تغ ندنرارفس ك



 یوم حجرات ٦

 كن رل ير رعش « ساک « :ردهناعاش تب هحراب وش « متن زا یهدنمات (یزلاط)

 هف رطلوص ارکوص تلا یا هرزوا قلوا تصلاخ نامضرب هنمأت

 كسوماد زارف هدزب ٤ ساطنیمآ لزوکو ی ءسوطیرقوا .یدننک :ورغوط ه (اسقس) قراباض

 . قدنازوا هنرزوآ یرللاد" یاغآ زقاس رطعمو رلمقلاص زیارت واک ہدارزا .دلدتنک هو

 قوحر هدنننفأب متی سدقم ناقآ ا هم سم ز رپ زاسکنتهآ ندنسهراغم را( فمه) فدوم هے

 كخنوک ہدنمارآ رلفار ای قص و . [:یور هرات :یرللاد كرلجاغآ" هرق" هلا یرلج اغآ قاواق

 قص د هدقازوا ںوادلزبو ردق هب هحنلاق باتیب یراکحو سوتسفآ انا هلا یرارح

 لیوبح لیوبج یرلشوق اتسو الرا ۰ هدر نکا ییدتوا در هنبروق لسشب هكا رابلاح

 هدف رط سه ۰ یدروادلزبو هدنفا رطا هرم رلب رآ « روتوا یزح نازح یرش ءروشون وا

 كز راقایآ دوم .یدرویدہا جوع ىسەحار راہب ک قشیراق هل نازح هحار ءلوذیم-

 « .یدروقراص ردق هرارب رللاد ولکوب هژراکیرآ ءرونلوروک رلالآو رادومرآ قوح ر هدنحوا

 یا ولع هدن رعش 27 الثم .ردب ولع ك قاشغ هزت ثماق ولا كسوطدرقواه

 یعدسح هلس یرلتوتل ۲ كسوزهرق ء یرهتنزخ كس وله » : ر دشلا روصت هدزرط وش

 راباق و طقف . ممریتک هلی هملقع یا نزا هل رز | هسد Es .ضصەدبآ ك 2

 رل همغن كردہا بیقعت هلمرظن یزعروروس ناشیراق هک ءربلآ ہن وان مرالوق یس هدنسد

 » مرلیا مر ی رلکالزوک كن زکد ایلیحس ںردہا داشنا

 یرامهم الا ندرانوب . ردشمشتب یرادلقم قوح ا كس وطب رقواه

 .ردب رصاعم كس وطد رقواه «نوبی . .ردسوخزوم یلمتوک از هلا نوب یب یلرمزا

 و2 اا نا م نوح نسودآ) را لزوک لا

 ۔زوم . رد( اراغەم )و (ابوروآ ) هدیرانآ سیفن كا كسوخزوم .ردراو كنها و

 .ردقلا رب وصل یتسالیحاق ندنف رط سوهز .كنابوروآ ریل د «هدنس(ابوروآ) سوح ۱

 هدنراب كرلنوب کرد شمش رل معاش قوح رپ اهد هددرود سوطب رقواهت

 ندقلوا عبابەسح رلرعاشوب .ردلکد جو وه اج تمنمص ترس ےک زنش

 ءسوخامللاق یراروہشم كیا .كنىرلرعاش یعهداقآ و .ردرلشعا تم هملع هدایز

 .رددورفوقل و تویواوآ «سوطارآ
 هنس رلکوص ا 7 رد (نؤرک) سوخامللاق واوا . ا ربا

۳ 
 نالوا عاش هد مه ءندنوبفوص مه . .ردش زط . ۳ ۱ ےک تب وم

 هنر هدننافو كودو هز 6 شا بلج ینھجو كسوفل دالف سومىلطب «تاد وہ

 هرعشهلباهبملعتاعش یتابحسوخاللاق .ردشع ولوا نصت هنکلتک ظفاح هیردنکسا

 هاامرهق كسوسوللوفا ندنرادرک اش هدنرانامز هلوص كننانح .ردشلا رصح



 ۶ ۵ ۵ قی دم نانوہ هدنرود ردنکسا

 قافوا ) هعانو ( لید ) . ردشلو ترہش هلقمزای (لیدبن) سوطیرقواه
 ندراهموظنم قلعتم هتناح یوکو نابوج به راهموظنمو طقف . ردکعد (هموظنم
 وا .ردشلاللوق هنسانعم (هناعار راعشا) هک و هرخ الا نوجا ینیدلوا اع

 هلع هنسهحور تیساسح «یسهبملع تامولعم .ردرعاشرب ساسح تیاغ سوطیرف
 . ردشعا روصت هدزرط رب رادکنهآ « نولم هز یتعسط نوو . ردشمهمهدبآ

 (ردهدنسهزوم ناقیتاو) لت

 سوتسغا ء ندنتوارط كراکلوکو دلرلوص ء ندنراەحمار كراہب كوص هدنرارعش
 .رددہدش كي قشع هدنرارعش .ردیا ثحب ندنراهمنمزو منرت كراعبتم هلیرلکجوب

 ناهتناتش تن وغ اص نکچ هماخ هن رايتس و ام نوو كنقشع هدنرازکد یئام كنبللدم الثم

 ءرومزاقح شس چیه راراکزور «روصوص زکد هتشیا» :روسدنا تایسح ناس هدزرط وش

 قجالآ هنجاودزا شوغآ ین .رولو نوکس ولرد رب ہدنقاح ا كمهننس ردکو قشع طقف
 <!روینای هدنجا رلشتآ ملق نوجا مدآ وہ ندبا وحم هدنلکش ِنیداق رب مرو تخلدب هدرب

 رب یهینابح میام ہللا هناقشاع تایسسح یرارعش لزوک كا كسوطیرقواه
 ء رہش یمسق رب كلرلەموظنم و .ردرلهم وظنم ییدرتک هدوخو كردبا ھه را

 یرادتقا کهدربوصت یرلکلازوک كتعیبط . ردیا ربوصت یتایح یوک هدیمسقرب
 شملج ءہدراغاط .ردا اشاع هلرظنر هنانکس یتسط نونو .ردهداعلاقراخ هسیا

 یشن وکقالراب شب اباحس «هد رلهحماب ن نه راجاخآ هومم «رلوروس نایالتوا هدرلریاح

 .ردیاروصت هلی رلکل هنا نوتوب یتابح نک یشراق هنیراقفا یئام كرل زک د شینک هد



fofیوم خیرات  

 یلزهنوب ولە ندرانو :ردعلوروک راثدیا رعش داشنا هدندراسداق هدرود وہ

 هدوا رگ اهد صاش رب گند ںوسلم کہ دام هلقسا رد وہم هتنآ

 داراراکتعنص انوار ہاکی راعشاتلسادسوت هل .ردسادس و هلی (تنارط)
 نکو كساو رلبحقل اب یعوح ر ندنراعشا . ردرلهموظنم ضعب هدنقح یر واصت

 -را « یتفاطل كرام «یقوذ كنابح ر هنالاعفو هناربقف سادسو هل .ردنوحا رازق

 .ردشملا منرت یتوارط كراقام

 :تقر تاسح نادا هدیرود تن تالا

 e سر ہرطر رس
 6 سید دت لاک راھ ندا دره هدایز لا کلم و . ردشهالشاب هلا

 ح .ردسادنورهه درو ارس و نوطنهد ییتناراط

 کک دہرا .ددعلو تربت اقا راق رش زیمآ و سیدآ وطس
 ۔اقای ندنفرط یرب ندنرللاریمآ .كلارق نوجا کیدتبا ضیرعت هسوفلهدالمف یلارق
 هدیاتسنابوت لو وہ هدنوطتهر . ید لا کو قرانوق ەنجما لاوح رب یا

 «(نوسرتشآ ) ء(سیلقارەه) یرارثا روھٹماا كنوطنهر .ردشعازاق ترہش هخدلوا

 . ردشلوا عياض "الماک یرارئا طقف .ردهرناسو ( یه )

 راسهس ینلدزاب اور ردب رصاعم كرلس ومسلط) كليا ء ساد و رهه

 قرالوا صاخشا . ردتراع ندراهحراپ عی «ینشیرولا هبهعلاطم ہدایز ندقعاسوا

 .ردد وققح سادنورهه. ی نا ایر سا«یرایجتهردنوف «یراولیوک

 یرادتفا کروز هدهسلکد قالراب هحرد وا ا .ردقو تبصخش ا

 ردسەحش تادهاشمو تاقفد به یراتآ .ردهداعل |ق وف

 درود و س وطب رقواه . ردرعش ایارس ا كس وطب رفو اه و

 .رد عاش كوو دا یولیب شد ٣

 کار ورضوط اوس رم یی درد سوطیرفوات
 هفراعم هلناسوطارآ و داس هلقسآ یلماسیس هللا ساطهلیف هدارو «شمریک هد(سوق) ینمسق رب
 لوازارب ندنراهنس ۰ «ردشلن | تماقا تدم نوزوا هدهدناتسنانو كونو اتک :ردغلا ادس

 . ندتهچو طقف .شعا عدقت هموظنم رب هنورهیه یرادمکح هزوک ارس نوجا بلط یتسهاج

 .ردشلوا رهظم هلوبقنسحو شلاتعجام هسوفلدالیف یرادمکحرصم هحنیمهروک تافتلایور

 .ردلکد مولعم هدینافو جرات یک یداو حیران كسوطب رقوا هت



 or} قادم ناتو هدنرود ردنکسا

 هد زا هیات کس قاتوا نادرانانه دادم و و ینلفكتلمر «درحتم

 ندناسح ۱ u .یدرلردبا ,تابح زا نما ہد کلا یمسرو

 .یدردیا لکشتقشع یتعوضوم هناکی كرلرعش .یدرلیدباداشنا هدزرطرب مور

 ندقشع ر قربت ہدایز ندقلوا قشع ر ٹجەدہا العا جور هدقشع و طقف

 عم . یدشمشیکد ٴالماک هدبولساو بکرت و زرط ندنزوپ التبا هملع .یدنراع

 یل(سوق) دیر ند رلود وشم ا كولو .ردشمشش سعاشقوحر هدرود ون هفام

 . ردساطهلف

 ندکدتبا لیصحت فرص ملع .(۳ع۰) ردشم وط هد(سوق) ساطهلف ی

 رار ہلا ینمالت یراتامز وص كناخ نوا ۲ و ٤ مس

 روم .ردشعازاق ترهش ر لوو هدنامز ءساطەلضف .ردنم رک دوا طقسم

 . ردر وشم .تیاغ یرل هم وظنم یهدنمان (سهمیه) و (رتمهد)ادعام ندا چاق رب

 ۔الشالک ۲ هلبا یاناس كنیرلفلخ قحا یت و ترہش كرعاش كونو وہ طقف

 . روسدا رک ذ قرالوا داتسا رب یساطهلف «س وطب رقواهت الثم .ردشملم

 یل(نوفولوق) هدرلنا هکر دشمشتب رلرعاش ضعب اهد عبات هتکلاسم ساطهیف
 یرلکاسم كرل عاشو .ردسوردناسکل | یل(یلوته)لو سلقوناف هللا سقاناسزهمره
 یربطاسا مع كردبا ذاخ ا عوضوم یقشع هدیسه . ردهماشم هنر رب الماک ناه

 .ردراشلا تربغ وز نو

 (ویسل) « دایپهلقسا .ریلک دای هلقسا ندنرارصاعم ءارکوص ندساطابف ٦
 الرش وہ طقفا . ردممرتک هووجو لاس اتم 1ت". رای يقس

SEردشلو ترش هاقم زاب (مارغسه) هدایزلا داسهاقسا ہلتھح یشدلوا عياض . 

 « هز تیاخ د ییولسا . ردا لاغشا و ر زا ك یو a لداس هلقسا

 .ر و تناع یل امخ

 زوکوب . جیا !دابهلقسا » : رویبدبا تایسح 3 هلتروص وش هدنرعشر « تو
 :كسلکد نس زکلاب نالوا نابرق هسیرپک ملاظوا ؟یدلک تک الفن هکشابهنن ؟رویلوا هن یراشاب

 هراتاریوطیرید یربد ہلوب نوچ یکیدنک .كدالوا فده نسزکلاب هنبراقوا كسور# ل
 هسیایدنوس هبمال ءلھدبا شو ینارش كسوزبن وبد ,یدالشاب ہککوس یفش ؟كسرویموک
 رب تخم دب یا .1ەج ا ا قوش لاک هجا ؟كسرویتسیا كمرلکب یمدیسامای رارکت كو نس

 «.زنجالوانوکسهدونغ زمه هدرلهحیک زستان وا كجهلک نوک رب ۰ تیا ربص اهد نوک چاق



tofیوم خیرات  

 .ردشملرداوط رلرهتناپ و رللف « رلنالبج « رانالسرا قوح رب هنسەجتاب تاناوبح
 ر ا  ہراز کی كقلخ یسرغ لاوحا كراتومام هللصوصخب

 ناتو هدرب ادعام نداملع و ابدا سر وب ناکا 0

 کک انا یدوب رب ییشیرق هل یورو ۳ کرم ظر
 تا وع یدوم رر دیردنکسا نامر ییدنولوا سات یرہش هردنکسا

 هظفا یترلهیدق تانثع ءراثھا قرت ہدنح ا نامزرزآ رلیدوم و . یدشللا

 . نومایرلکدتا ملکت هعانو به رلیدوم .ردراشمشاینانو هکدتک ریارب کما
 ۔انوہ یرلباتک سدقم هرزوا قلوا صوصخ هرانملس چیه ایو هراناتونوا ییهعاربع

 یرایدنک نوحا قعالک 1 هرایدوم یرلنوناف كراسانو ؛راشعا هجرت هبه

 تراو نلسد ( تناطپهس ) زد رظ رك هداوجو رلرتا قوح ر هدندنف رط

 ۱ وطس رآ ہدنجمارلرثا :یرلقدزاب ررر بوسم هر و .ردشلزاب هدرود و

 ۱۳ هک دا یر ا یمدنا (یاضا كننولاق یوم ترضح) كسولوو

 ءرلیدوه ادعام ندرلرئا شلزاب هدلو و اذک . ردثحاب ندهناروت هفسلف رثا وی

 تک هدوجو هدرلرنا هتخاس هدنل | رامات ویو نوجما نیقلت ییراکفا یدو

 « شمشلرب هلیرکیدکی هد ( هیردنکسا ) برغ هللا قرش هدهیاسوب هتشيا .ردراشم
 كراکفا طالتخا و طقف . ردشمالاق رثا ندنسهناراکتعنص فاص یاهد كراسانو

 ۱ . ردشلوروک دیا رثات عفان تیاغ ناپ

 ییدلک هلوصح لدښ رپ لوبوب ہدرنەدنرود ےزدنکا

 هدرودو .یدشلوا لصاح یر هثداوا هدهدرعش 09

 ۳ ۰ فدل یک نوتسب هل ءراق یح و بولسا ءعوضوم ؛یوحم رکف

 یث غ ا ندشزح دای لراناتساد هدرصع یجدرداهد .یدشمشکد الماک
 زکلاب «شمالاقیتسهاكنمدهژارت «شلوا لئاز الماك ناه رلرعش كىرىل .یدشمالاق

 قوچ رب كابنانوب هلصوصخ . یدشللا هظفاحم یسەقباس تمیق و ذوفت یدهموق
 ندکدشا ددعت تالاک و نافع رک ارم نوجما رلنانو «ندکدتا راشتا هناعطق
 ا ا زا یزاب نوا صاوخ هدایز ندماوع رلرعاش ءارکوص

 ندا مولع لصحم ہدیزوک ارس و سوق ءهب ردنکسا « هم رب یرلئراق هناکی كرلٴرع

 ندبرحو تساس ابدا .یدبا هسدا لفامو یناکرا یارس یلنانو یلصا «زاتم فنص

Fe هر رود e 

 ای



 ۶ قیلدم ناتو هدنرود ودنکسا

 یرلروهشم كا .ردشمشت راتاذ یهام تیاغ ہ ءذبظ لع هدرصعا یحنحوا
 ہللا سولفورهه ىل( یوک یضاق «ناودهکلاخ ) « یرلندیا سست تو یح و
 سوطارطسارآ ی (سل)
 هنکلسم سولفورهه . رد

 تارق وسه رلنالوا عبا

 بقعت یتسهیرظن (طاره)

 سوطارطسارآ < راردپا
 هدران ال وا عبا هتک

 . یدرلرونولوا دع ددحم

 وکر وکه در هقشاب ندرلنوب

 هک یدو ابطا همشیتب ہللا
 نالبتاللوق یربنده وارلنوب
 .یدرلرون ولو عیاتهرل هتحر
 اع هدیسهلج هقام عم

 رارونولوب فقاو هح رشت
 لکدهدنرزواتاناوح کلا

 یرلرادمکحهبروسو رصم

 هنیرلیدنک ندنفرط
 وا رایناح نلیردنوک
 ارجا ینایلمع عرشتہدەدنرز

 سولفورهه ۱ یدرل ردبا

 كي هدنرزوا راناوبح راد هنسلخاد مسق كندب یاضعا ء هنشیلپاب كدوجو
 یمسق یه دلدوجوهدنسهاس یاقفدت كسولفورهه .ردشع ولو هدناققدن قوح
 هدرودو یایلمخ نطب حتف . ردسشملا قرت هغدلوا یحارج نف « شلدا ناصت
 ر داانا

 شما قرت هد(تاناوبح ملع) هليا (تانابن ملع) هدنسهباسیسەزوم هب ردگیا
 .ردشلدنا تقد هسالردشیلا هرامیلقا فلتخم كنتاتان اوروا و ناتسدنه

 (ردهدنسهزوم لویان ) سیدهمخ را



{oیوم حران ٠ 

 "یعاسالع . ردشلا تربغ هعح یلاثما بورض «یرابققح یانعمكناک هدناغللا

 یرات آ كدوسزهه و رهموه هقشاب ندو .ردشعا ماما ی ربا تاسوخ امللاق هک

 | هلرادقم و راحاضیا یرارا كن وطالفا و اب ندرل عاش وک هلا

 ..ردشلا رش

 | -۷۱۵) رد س وخراطسیرآ ل(قارطوماس) ینلخ هدفرص لع كسیفوتسیرآ
 5 سواقلآ «دوسزهه ‹رەموھ رو کات كاسر را ۱:۳

 ٤ قىادیقنت ءردتدبرادقنم یج رب ا كنب رصع .ردشع ولو هدیاعش ہدنقح سورادنس 7

 | ا تا ہدایز ندقلوا هناخروم قاعلاطم . ردذفات و نیتم تیاغ یراکفا .ردهنالاع
 ٤ . ردەاژور تس

 ٌ «زدیسارف ی(سولام) نئاک هدانکلک هدیرب 3+7 كا دآرودو

 | شل هی(همعرب) هنیرزو یتوعد كسولاطا یحنکیا .ردیوسنمهنکلسم كن وطس سیار
 هردشماشاب هدارواو

 | رالاعلوو كب هدتمکح ٠ هلا هبضایر مولع ہدرود وہ اپ
 هد(هردنکسا ) هدنامز ره وص سوبملطب . یدشمشن بط مع < واع

 |( افارغج "یدام ) هرزوا قلوا لکشتم ندباتک چوآ نوا < سیدیلقوأ نایاشا
 1 هدهسدنه لع هتیرشب نونوب یرثا و كسدلقوا . یدشعا رشت را رب هامان
 مع .ردعرح رب 3 ہدایز ندقلوا ر ردتقم سیدیلقوأ .ردشعا كلرنهر

 5ت یوحراتسرا . ردشغا زیغ سوخراتسیرا نلماسس ہدایز كا هدننه

 Ug ER O ی ا ا وی قو

 کک ندبا نا لوا كلبا یتیدلوا لمتحم اهد یسعود هدقارطا شتوک "

 هد رثا رب كوو ( دهمشرآ ( سیدهمخرآ مددداحط مولع 1 ردسسانش

 ۴ ۶ الامود 2 «(۲۸۷) شیعوط ہد(مزوکاراس) ییدهممخرا .ردشمرتسوک

 همزا «سیدهمخرآ .(۲۱۲ ) ردشلسا فلت هداننا ییدلدبا هرصاحم ندق

 ۱ E هتمکح ء هکلسدنهم «هبهسدنع .  ردندنرابهاد كنف بایرا نشیت هدهیدق
 | ماسجا) ۰ ردشلاق یرثا چاق رب راد هیهسدنه .ردلاع رب فقاو هلسانعم نوتوب

 , هتشیا یسیرظن سیدهمیخرآ .ددشلدیا هجرت ہیەحنیئال یرا کهدنقح (ہحباس
 < سانش ته ندنف تارا: ندا ترہش بک هدرود و . ردتشلزاب هدیاتک وب

 ۱ . ردیایاش رک ذ هدنولف سدنهم یلسنازم هلا سوسولاوآ ی(افر)



 < ٩ قی دم ناتو هدنرود ردنکسا

 یورک كا ارا : ردشلا مسرت هدى رلورت اد رابنلا فش هب هطلرخ

 كسهتوطسارا .یدرابا ققدت یراەر باد ضرع و لوط « ردنا لوق یشیدلوا

 ونززق ) رددودمم ندیرانآ: یفانا ت فار هدنة ٦٣
 كنهحرات هنمزا . ردتسها اح ردق یس( افارفح ) ہدیرا یهدقح ( یژول

 :كلبا یخغیدلوا داع هربطاسا كرارود یلوا ندنوو یتیدالشاب هبرلنو وا (بعلوا)

 ۔ود شام وارا ندا ٦
 هدهدهتسلالع «تسها نایریوەتاققدنو مولع هدنرود ہیردتکسا 22 . 

 تو ام ىە کس ا ا ۶٦ "۱١۱١١۱۹۰/۰ نیل
 .یدراریشدلاح هنابداو عیانص هدایز ندملعو تایرظن راینانوہ لوا ندزمُک هرابل
 هدمب و هیردنکسا الوا ؛یساملغاط تکا اد ارکوص ندننافو داردنکسا طقف

 کلرو تعا هدهتنافقدت قرص و ناف ترذوا یا كس ٦

 یرلهتخاس ہلیراقو وم ءارلنوب ءروبنیلآ نیتاصیرابزایلآ نوجما كنوب .یدشمالشاب
 نافرعو ع نازخ و نوو .یدرولیدبا فنلصت هدنروص رب مظتنم ءرویلیجس

 الکا ییالوط ندنسّما لمکت كنابسل « روینوق هلاح رب یفجایالک ۲ كرائراق
 هبهنسلالع «هفرص هنیرزوا جابتحا وب هتشيا . یدروینولوا حاضیا رلهلک نابمالش

 و هز یلغولنایآ «نانولو هدناعش هدایز كا هدلوو .یدروبلیدبا رش هد الو رپاذ

 دره وص سوسملطب ہدعب ء كلدرک اش هساط هش سعاش الوا تودونهز . ردتود

 نیمیت هنکلبتک ظفاح رس یسهاخیتک هردننکسا و شا كلی رم هنیراقجوچ .
 هلا ( اداليا ) .ردرومشم هلقلوا یلاع هنسلا ع هدایز كا تودونهز . ردشع ولوا

 ۱ . ردمهم تیغ یمەیناسل تایرشن یهدنفح (هسیدوا)
 سوخامللاق طقف . ردسوخامللق یلغولنای ینلخ ہدکلبتک ظفاح كنودوهز

 تراعع ندباتک زون . ردروشم هلا یل اق هدایز ندقنوا یصصختم هنسلا ع

 رب مه یرثا یکەدنقح (یدانآ و نیررحم ریہاشم ) یکیدتیا رشت ہدزوا قلوا
 ۔وق کسا) ہد نس ہن وطسارا اذک .ردکص ندلاوحا محارت ہم ءندتک "یعاسا
 3 . ردشلا رشن زنا رب مهم هدنقح (یدهم

 ۱ مع «هف رص سنافوتسیرآ ردسافوتسیرآ ییسنازب «یدرکاش ثاسوخامللاق

 .رددجوم كنسهرظن ساق هدفرص .ردناذ رب فقاو تک یا مع < هیاغللا

 ۳۹ ۲ دلج ءیوم خرات ءقیفر دها .
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 یوم خیرات 5۸

 رود لورهبه رنک 1 یخراەنس كوص كنتابح . ردشماشا هدارو ردق هنس یللا « طط

 هللا ( یخرات ایلیجس ) هدرلنا .ردراو یرثا کیا یلشاب یللب ء ردشمرک ہد(ءزوکارس)

 ردردق هنرح نو یجرب ندنرلنامزكلبا كنایلیجس (یختیر 7 ایلیجس) . رد(یخرات سوریپ)
 2 2س «قلبضف كوو كا كە : ف هجراپ چاق ی ق ندرتا و طقف )۲٦٤(.

 نج مع هدنراآ كە . ردشمالبوط هلصا یاو قوحر ۰ شموقوا قوج ءردہس

 لاوسا كنه .رددوجوم ہدیصئاق رغآ ضعب هدكن هع رار رکن و .ردراو طاترارب قیص

 امد .ردشع دا ندرلب اتک ی امولعم نونو .ردشمهغا تحایس چیه .ردقو یفوقو هبه رح

 یوقو هعیاقو ٢ لا راک بیبط رب تا ندرلباتک زکلاب یضاما

 حدم اب « مذ اب نەدا رب .ردبا لقن هدزرط رب قجهیمالشالک 1 یرلن و اکا.

 و . رراقج هقوبع «یعدتا هغلابم 38

 هداعلاقوف «هرزوا قلوا ییصو و یضایر « ایفارغج هدیرود هزدتکسا

 اتر کرا « قاحوق هردنکسا . یدعلا قر ۰

 « روبلیدا ج راٹکلم ےک . یدشعا داشک یرلقفا لوه هنراکفا نانو

 ورغوطهدنتح ضرا رک ی سقرت كە نونف «رونولوا ققدنت ناتسنانو کسا
 رب ک دوو را هدایز الا هدافارفح ینصو . یدرومدبا لصاح رارکف

 رتاد هنتحاس ناتسدنه < سوخرا ه یلاربما كردنکسا .یدیا :رافشاک هللاراحاس

 هراتسدنه ندنف رط روناق سوقوەلەس 6 سم هتسافهم < شه رک هد ویو از

 ایناترب : ىدشملا هملق هرطاخ 3 هدندوع نامز ییدلردنوک هاتفص صخ

 رات یابلسرام ندیا تحاس هنیرلاحاس یمالطا طبحم رحم ردق هتیراهطآ
 .یدخمزاب را تک راد هتحاس وہ

 رلتکلم مولعم یک یندلواترانع ندنراهرطاخ تحاسیکو هفازغج راتآ
 ۰ یقتفلرتک هدوج و راربھر هدقح رار روہشم ءشلزای رلرثا هدودنهح

 ۲ ۱ ارا ل(نمرک) نانازاق ترپش هدایز كا هدضایر یافارغج
 سک تفاح هدنسهناخیتک هبردنکسا « شماشاب هدرصع ینجوا ارا

 « هب هفسلف «هح راب ءہیاضفارغج « هب هسدنه سهتوطسارا ردا تاحرا صا هاسفص

 یوم

 كا هدنصوصخ خراتو افارغج . یدلاع رب فقاو هرعش تمنص یتحو هیهنسلا لع

 < یس( افارفج ) یبدلبا ررح و عج هدباتک چوا . یدیا دودعم نداملع یجرب

 تباع یراکفا ۰ ردعماح یهدفه تامولعم ہدنقح یسهشزات لاوحا كناىفارغج

 و « شمربتک هدوجو ینسەطیرخ رب مظتنم كضرا ۂرک سینهوطسارآ . ردتبثم



 4۷ ږدم نانو هدنرود ردنکسا

 یلامعا كلموچ

 ناتسنانو ) یرلهحیلشاب كرلخرۇم نالوا لخاد ههصز و . یدقوح كيو مهم

 ابنودک امو ناتسنابو ) « سیراخ ومهد «سوللبد یل ەنتآ یفلوم كب (یحتران الجسو

 . یدہا هجو سوخرالہ ءںیرود یلماسیس (یحبرات كسلقوطافآ ) هلا (یحمران
 یسهبخش رات را .ردشلوا تابح رب ہنس زو و شحتوط هدنطسا وا ارت یجندرد ہمت

 هب هنآ كار هل دبا درط ندنفرط سیلقوطاغآ ینارت هژوک ارس هم .ردردق هرهع یجنچوا



 یوم خیرات 4

 و لکشت كسابز ہکەہ طقف . یدہا ساب زهکهه اضم هدوا هک ی دشمشت

 یا ا. ضم ہلماع لدهقاقح تاسحو راکفا هدگالبه

 1 ول 2: رلنازاي ا و . .یدشلو جاود جرات هدایژ الا هدنرود هرتیکشا ۲

 . ۱ كنيرود هیردنکسا» .یدرازغا بقعت كلسم رب هنادجوم یک سیدیدک ٤
 هدرود و .یدنرابع ندرلهسمک قام تحاص ہدایز ندقلوا خرۇم « یراخرّوم

 ےدنریارد رارتا یهدنرود كتا رلاوب طقف ٤ یاب دوو ربا قوح رب

 " ءی(لەمانناہب یصوصخ هنموق هننآ )سورهنارق یلانودک ام .یدلکدهنادجوموهنافقاو

 ۳ اهد ادعام ندرلنوب . یدشعا رشت ن(یراهناتک كبتآ) سوروخولق خرۇم

 «(یرلازتملردنکسا) «(یسهمانزور كردنکسا ) هلجزاو راهتزغ «راهمانزور قوج
 ,یدشلدما رشت یرارثا یک (یباقو رصم)و (یمیاقو لباب) لنوطهنام ہلبا سورهب

 هب هم و دا لکسال کانت اصن ءاروکس۵ یهیساس لاوحا مار كلبا

 اشم هایمان (یرانوناق هطراسا) «(ینابح كناتسنانوب) هقشاب ندنو .یدشمتا رشت

 ۱, , یدهلدما رشت هدرارتا ندنرافرط تاوذ بوسنم هوس

 € : ادا رہ رلهرطاخقوحر هدنقحيرارفس كزدنکساهدوردو

 سواوووطسرآ ال وا .یدرلشمالشاب هب رشت رارثا كرديا دانا ساسا یعوض وم رب

 ۱ ال ا  یدشطا مشت رطاخ ی نوجما ییدلبا كلارتشا هرفس و
 ہک ےٹمزتک .منوجو را 4 اد هنس هم ول تابح یارس هد سیراخ یلسللدم

 ۳ رضا هدتیرشزهوا ندندمالت .كساکوسد هدنرارفس كردن

 و 6 بیا ءشعولوب هدنساع ود اردا ئیک هاتفه تیره ز هب وا

 .یدشمزاب را رب واد

 1 ۱ ارم ندهراب راث| نلیرتکهدوجو راد هنسرافسا ئ و7

 ...٠ .یدشمالشاب کلدبارشت رارثلا ہدمدلقح سورپ یلارق رپآ ہللا (رافلخ

 رانوغسە) كى ورهه .ردم ورهبه ی ایدراق یروہشمکا كراخرۇم نازای یزایرتاد

 ذخأم ندنفرط سوخرانولپ هلیارودوسد هرخ الاب (یخیرات راقودایبد) ہلبا(یخران
 .ردشلدا ذاحا

 یصوصخ هدنقح ناتسلابوو ایلاتا رلود دک هد راخروم ضعب اهد

 كي رارثا نانولوا مشت هدنقح اماحسو ناثسنانو ہلصوصخ .یدراشل ارشت رلخمرات

 تھ اح کوس ای رپ تال ںیم ایک
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 یوم هل یسهفسلف كسنارقوس یتح . یدرولوا ناحرت هتناسحو راکفا كرہش

 و هدتغالب «هدرعش .یدزناح یباط ضعب صوصخ 8ء هن هدلاح ینیدلوا

 نونو «تاسدا هسا اص ںیدتکیل .یدروسوا زاکشا هدایز اهد هبلم تنهام

 هدنالمک هالضاف » لاها قترا .یدرو باطح یم لع بابرا كناهج
 «نوسنولوارشن هدهردنکسا رتسیا «هدهمرب رتسیاباتکرب .یدروم | هرات

 فرص یتح .یدزامایالک | یش رب قلخ ندراباتکو .یدقوب قرف رب چیه كنوب
 . یدشلوا عطقنم هطبار یهدنس_ املع ہللا لاها هلس هدرارپش کم ندرابابو

 كما تالاک راثبا ہراقفا شینک اهد «رارویشلاح ہلیایرابرہشمہیدنکز کلایرالاع
 .اعولو تصرف هقطن دارا تباطخ «شمشکد تواناو ناسل هدزنن ید

 زرط ندا قرت ہدایز كا هدرود وہ .یدشمشود ندزوک نوتسپ ینالوط ندنسم
 كخح رات .یدرود ر قیدتبا قر ہدایز كا كخحرات رود و .یدشلوا را واٹ

 املعخ رات «هفسالف خیرات ءتعنص خیرات ندیکی یکی یدنولوا هظفاح یرالکش یسا

 هدهبهببطو هبعیبط ءهيضایر مولع ربارپ هللا خیرات . یدرویلک هدوجو ہدرلەبعش یک

 ہکیدشماروھظ راملع مفاطرب کی نوتبسب ارکوصاهد .یدرویلیشیلاج هلتربغلاک
 راث | «یتعسط یاشا هدتفرعم هعش یھ .یدیا قسوم لعو هنسلا لع «فرص هدرلنا

 قیفلتو عم ءروہوقوا رارلا قوجر هدفرطره .یدرویلیشبلاح هنمالک | ی رش

 ردنکسا هک یدشمراو هبهجردوا لمت صرح و .یدرولیدبا هصالخ و مظس «روشولوا

 یتسهزیع تسهام كرودو ءہققےلایف . یدراشلوا ماع ررب هلس یرارعاش كنیرود

 كنيرصاعم ماع هليا یسیضام نانوب یساملع ہیردنکسا . یدیا مع یک ندیا لیکشت
 كپ هدهنیابط دلراینانوب هنابجت تریغوب .یدرارویتسبا قمالبوط یتابستکم نوتوب
 نوتو ندبسو .یدبا هدنقوف یرادتقا دلراشکقوحر شا و طقف .یدقفاوم
 دبقنت « هیققح ٌهفسلف « روبلاق ترابع ندقبفلتو عمج هدایز ندقلوا هناعدیم راثآ
 ندقلوا ررحر راکتعنص ءرانو یسورغوطاهد .یدر ومالو جاور هحردوارات[

 .یدراروسدیا لزنت هنسهکردقفلم رب هدایز
 هطاطحا هدناس ع یک" یندلوب لاوز هات تباطخ هدرود برد

 ہدنسەرآ نایب لع كرابلامور ہلیا نایب لع ندیا قرت هدکینآ . یدشلوا راچود
 تا رب زکلا قرالوا سطخ هدرود و . یدقو كلسم ر چیه طس وتم
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 یدرامالک ا ینکجهسهدیا زارحا عقومرب مهم هدلاع ندیا سنا یکی كن
 هی ی رلیا ندقرط سوم رتمهد ین ورلاق نلکه هه ردنکسا ندهن هدایز كلا رکف و

 تب ا کلم سلاطتشرآ «سوسرتمهد ... یدعلوروس

 کج هلک مزال یسلدیا میظنت ہللدوص ہن كنونفو مولع كسیلاطتسیرا نوجما كو
 -۲۸۵) هدننامز سوفلدالف سومیلطب ۰ شعالک | هلارق ییرکف یهدنفح
 نی وز وه ه ردنکسا هدعل . یدشلک هلعف ندهوق هلماع رکف و ( ۷

 ي رپ تفطل و قلخانا كەل ینیدر وط وا كلارف هدنوجما كو < شلدا

 تالاکلصح رلنوب .یدشلدیا نیعت رارومآهشربآ هیهزوم .یدشعولوا صیصخت
 . یدراروئولو هدناسیردت هدنتح نونفو مولع یسیڑکا « رارولوا لوغشم هلا

 كن املعنایولو هدهزوم .یدیا هدنسهاثم نوتفلارادر وام یساخسک هردنکسا

 لق . یدکللا دق ًامظتم یرانوبو مظنت و عج یراباتک یس هقطو رب مهم كا

 oN ٭٭ ا نانولوب هدهبردنکسا هدنسام یراهنش ٢و ۲۸۸ داللا

 ٦۷ داللادعب . یدشع ولوا عضو «هناختک رب ینکیا ی۹. كوب .یدنا
 كرازەحص سولو . یدشلوا غلاب هنسهدار ٩۰۰۰۰۰ یعوح 210 ہل

 هیردنکسا .یدشلوا عیاض یغوجرب ندراباتکوب هدنماکنه یسرصاح ہیردنکسا
 هدنقح رلباتک هدتسرهف .یدبا تایہدا خیرات رپ هدنامز نبع یتسرهف كنسهناخبتکا
 . یدریلیر و تامولعم هدرناد هدهننامزو تاح كراقل وم یک یتیدلوا تامولعم

 .ىدشم لا لیکشت مولععبنمرب ن وجم ااملع نشتارکوص ت هردو

 هنیربرب ءانہوب . یدصوصخ ہنیربطاسا رعش «هرا(زوم) یسهزوم هیردنکسا .
 هدیرلمسق رکید « هناخبتک یمسق رب كنانب . یدترابع ندهرناد چاق رب لصتم

 هلبارلناوح ردانتیاف هدنسهحاب كنهزوم .یدبا یرانولاص هّشه تادصرو ے رشت

 ندرلواقوب .یدراو راو اققوحر هدنفارطا كنانب .یدرونولوب یناتاسن هسنجا كلام

 رومأم ہیدزوم یر ندرانواص . یدرٹلک هنولاص كوو ییا نامز گیل

 .یدص وصحم هنسرلع كع كرلنا هدیرکید ءہ املع

 ها وص یقو لع ناو ردق هب هحنلک هسرود تیا ۳ رع هرکس

 یدلوا بوسنم «تاسدا . یدشلا نک درط ر هنالاع اهدو سناحتم اھد هسا

 هدیرود ردنا Tad هماوعو ی ام هحرد

are KA ۹کرو چرا ا سام  DEL Head Asنر سو ا ںیہن کی  

 ما تارا شا اردو اتاق یتیم را مک

 ئی ا دے جو ںی اح سس ایپ ا
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 یارس تاوذ ضعب بوسذم هنیرلفنص شمروک هیبرتو لیصحم كرایدوه ہیئامعم
 نامز رب زآ یتح .یدرلشلوا قفوم هنباستک ۱ ذوفن رب كوبوب كب هدننایم یقاکرا

 دیر هری ر
 تاسانم هناممص تیاف هد

 و ءشمالشاب هنلوالصاح

 ین رلهراح تعفثم رلید

 هدهحعانوب نوجما نمأت

 . یدرلشع هرک وا

 كنهردنکسا هققطایف
 ان وی هدلاقاو تک وش رود

 هنساربصیمومع ناسل «هح
 رحم نونو» ہ یدشهرگ

 نوت وب « هدتسهصوح دنقس

 - وئوف هع ان وب هد رلن ام

 رب ندرابدوم . یدرلروش
 ی رلناسا یدنک یغوح

 سدقم یتح « رلشع ونوا

 هجرت هبه ان وی ی راب ایک

 .ىدراشملاق ەد: روح كمما

 (زومدن ویا عروم) ۰ : هک یدشل اارجارثأتر هجرد (ردشع ولوو هدسوسرط) ت: دورف | 0 هنر دزوآرایدوهج جو

 .یدشلر تکه د وج و هفسلف هدر لکشتمندنطالتخا كن هیناروت هفسلف هلبایمهفسلف نان وي

 (هزوم) یراهسوم مهم كا خود هردو ار دلع راوتر تم

 نالیزای راد هوقو مولع .یدا (هناخستک ) عیانهبهزوم ہلبا 2

 رصانع راس وملطب كلبا .یدشلدیا عج هم قرالوا هعفد كليا همهم راخآ

 نو و یتا ھر دیس ام ٦
 ۔ردنکسا هکدمتا بلج هپ هیردنکسا یرلاکذ كوبوب ندیا نیمأت یتیقتافو تبولع



 یوم خیرات 4

 رب زا رهش . یدروهشم تیاغ یرلباق شوموک و نوتلآ « یرلکلموج و قاناچ
 اف هننرزوا یلاها قالخا كناماس و تورث و طقف ء شا تور بک هدنامز

 ٠ . یدشلوا یریثأت رب
 ۱ تراجتەلعمطو صرح رب صاخ ہرلینانوب یسلاها ہیردنکسا ا

 0۳ ات ناراعاتجا تام یدراتلرا سرو مد ےک
 ۱۱ ندزیف ر یداع كا رازالآ هرابتعا رظن یهبرکف تیلوغشم قجاروب ینهذ رلنوب
 | ندرلشهروک قلخ نوتوہ ردق هجراو هلارق ندسیاس رب « هیهجىلارق

 ۳ «یرلشوکود سورخ ینسهحنلکا هناکی كقلخ نیک :زو .یدرلردیاظح ندرلشیرای

  لصاو هی دح هیدبد و تنیز . یدردیا لیکشت یرلنوبوا ناوبح و قلزابناج
 ٠ .یدرالوط هلرلحک نلک ندنسهعطق سه كناند ناه ی اماق هبردنکسا .یدشلوا

 ۰ .یدریلیدیشیا یرلیدریطاپ اب و یرلیتلوروک كرابجیک .ریشالوط رالودنوغ هدرلاروب
 . هطاضنارب چه رلحنک قوجرب .یدشلوزو هدنروصرب یجشردن قالخا كقلخ
 ۱ ۰یدرازالاق یلاخ ندقمشاتاص هرلنک و هرلنلک « رلریشالوط ہدرلقاقوس « عبات ربغ
 | .هجراپ نرداق « كمریدلوا مدا . یدردبا یو یتربرب رلزواجت «رلتقرس «راتبانج
 ۱۳ دارو ءاظتا و اق دوجوم هدناسنانوب لصا ..یدشمرک هتمکح حام قمال
 :i . یدلظد امرفمکح الصا

 ۳ ا[ . یدرلتمالتاب هفلاخوج هدرلیدوج يارب هلرلمور هدهردتکنا -

 3۳۲ ۲ دارم هدازکوص اھت: یدرارروطوا هدنمسق ( اتلد ) دلرصم هدا
  ییدع هتیرالآ كما نيمأت ینطابضنا كننامل هیردنکسا رلیدوه . یدراشملیبا
 ۲ + راخ رلیدوہپ .یدرلشل | لہست هداعلاقوف یت راجت كنم راسنج مه رابتعاندخمرات

 | كتسايس ہراربلا تامولمم ورغوط تیاغ ندنرلسنج مه راد هنناجایتحا هلرل هسایپ
 ٠ لارق نوجیا كا ربودت ہروک اکوا ینرلتراجت و قمالک ا ینایرج و شور

 "لاس لم یتراج رکف كرلیدوم . یدرازربدنولوب صوهخ رومأ ہدنرلیارس
 13 ر لوو هدناصوصخ كمتلسک و یف ثكنەعتما رلیدوم . یدشم >8 هنمکح

 . شنا را (غوغانیس ) صوصخ هنیرلیدنک هدهردنکسا . یدرلردیا زار اتراهم

 ۱ تابسامیهدنب رلمور هلرلیدوم .یدراراپای میلعت هدنرازانعژنانوب «راردیا اشنا
 ۳ ۰ یدیا امرف مکح نآالا یتوادع سنج یکسا . یدلکد هنامیمص هجرد وا ہدنبادب
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 یرلنامل اپ وروا ہا (مردنکسا) .یدشمامالوا مولعم یسهحش كتحاس وہ هدهسلا

 هنیرلاحاس بروس ندارو .یدرونولوا ارجا هاسهطساو (سودور) تراجم ہدننیب

 .یدراشّما سسأتیرالو زکدو هرف مسج تیاغ راسونملطت .یدرلشیارلک امظتن

 یجب رب لاناق نالیہای ردق ء(رمحا رح) ند(لٍین) هدننامز واخه ندنرلن وعرف رصم
 تک تان ہتھ ١و دنکلششک ورق ۲۵ ندنف رط رلسو یملطب ینکیا و

 دن یرازفروک رمحا رحمو دیفسس رحم ہلیا هیردننکسا هلتروص وب « شملیباپ
 ندک هرللوج یهدننحاس رخا رحم ندنسیداو لہ . یدشلدیا لصاح هطبار

  ردق (هرفوک ) ند(تفوک «سوطیوق) رالوو .یدشلدیا ریمعت و حالصا هدرللو

 كراس ونملط) هد(هف وز لودا ) نالوا قاملرب یسط كناتسشدح .یدردیا دادتما

 رب اناع نوجا قمالوآ یرثلف نانولوا لامعتسا ہدیرح «یبارو یت کک
 و هدنصوصخ قمشاط كو یرلهود ناسف . یدشلوا ماق هنماقم نوساتسا

 . یدشمالشاب هفع ولوا مادخیتسا ًارابتعا ندخمرات

 ہلمحزا .یدرارونولو هدناسانم قص كب هليا ناتسدنه یرارادمکح هروس

 دنه هاتفص صخ رم راەعفد قوج ك سهتساغهم هدننامز سوفوهلهس یجب رب

 اقوسآ لارق هدسوکوطنا یجنکیا اذک .یدشلردنوک هاطبوغاردناح یرادمکح

 :یدرونوفا تیم تا هلوب ون مدنناتسدنه یاسداناو .یدرون ولو هدناسانم هللا

 دنه یدناصق و راعشا كرهموه ءرویلوب جاور هدهدناتسدنه یمیانص و رعش نانو

 .« یرلهار ادو « روسدیا رثأت یارجا هت را( انایاماد ) و ( اتاریاخم ) ككرلل
 ہدكنراعشا نانوہ هتترعش دنه یتح . یدرلروسدا هدافتسا ندنرللاصام كوز

 هنب را رعش را هتحم و قشع « هش رله اکح هرلب اتو رلبلدنه .یدشلوا یر

 هک یدشعا مم.آ هجرد وا هداتسدنه :هعانوب . یدرارر و تىما هدایز كب

 هصاحلاب هسا هدنونفو مولع . ىدرلشملا ندهعانوب هلس نک ااو رلبلدنه

 رہا یارجا هبال دنه هان یدرا و ها کا ۱ ۲ لع ناوي
 .یدشملآ ندهجانوی نه رلهلک یک هراس و لت شما

 ارجا شأن س كویوب همدم ناهعندن ظن لم و یر
 قلاح كب عیانص هدرهش وہ « ییدمرک رشا كنهسمیک چیه » . یدروسدیا

 ی ایوب «یتاحوسنم عون یه ,یسوریاپ «یاج ۰ یشاق كنهردنکسا . یدشمهلبرایا



ebیوم خیرات  

 ر ا تاعاعسم رلینانوی هدنساشنانیح كرهش .یدنامل رب لزوک تبا
 فیرظ ینارطا .یدمظتنم و شینک تاغ یرللو كرپش . یدرلشعا قیبطت هلیماع یر

 هرتمولک ج شب یفلن وزوا كلوب كو و كا ۰+۰ یلشبنک كرلەداج . یدن نم هلرلن وتس

 رلقراپ و راەچئاب هلیصوصخ . یدشملساب مظتنم تیاف یسکیش كرلاوپ هللا رلعربدلاق .یدیا
 یراکلئام كنامس « رلهرانم ابر رظن هدرلهاب .یدبا هدتیلنکم ةیترس رب كجهلند ازفاتربح
 «رلقامربا ناق ۲ هلرلهمرتمز یل اط ءرلهسارت لیشی و یلکچیچ « راەیقسیف ناریقشیف رلسالآ ەنجما'
 .یدشلرو تسما هدایز ك هرللاناق هصاخاب یدروہبربتک هدوجو هعوج تثیه رپ ہنارعاش

 ۔وروط هدنجما رلج رهض هدارو ء ربلیدبا قوس هوآ ره هلیسهطساو رللاتاق و یرلوص كلب

 هتسهعرک ندا جاودزا رب ندرارادبکح یتجا هکی دبا بوغر ردق وا وص و .یدرول"

 دوو مح یارس دنیا e ندوص و اغاد یرب رب

 -رد گرا قمظع كن رلات E ته اد ا رک کر

 یلسودور ران نو وب .یدشعارومآم یی هموت هلق ہنسان ار E A نت هخ

 ( سون آ ۱) هلتتفو رامعم و تح . یدشملک هدوجو قرذلوا رب امد راخآ كسيارقوتد رامعم
 سوراف . یدشلا مر دقت هدنالب / نوجا كمرتک هدوحو کت ۴ داردنکسا ندنغاط

 همخرآ ٭ . ید هرم ۰ ۰ یفلن وزوا كمتر و .یدطوبس ہللا متخمر رپ ٭بہرق یسهطآ

 تاغ هدنرزوا نورب نوهلرلبا ندنفرط غاصكضوح یهدقرش .یدروس رب 1 هضوح کا یامل

 یماسح یت ک یغیدلوا یرانف زکد كلا كناسند ںانف و . یدراو یراتف زکد ر و وہ

 «یدک ےب ندرللاناق یواح یرلیرەلاغ قوج ر راف یعووودعم ندلاع ةعمس اج ہدەلى رابتعا

 . یدردیا مدرای هن رلمریک هنامل كراك رونوروک ندقازوا هرتمولک ٥ 5 ینیشیا

 لیک یزکیم كنتراجت ناهج هدنامز ر زا كب ردنکسا 00۷"
aلاغتشا هل 42ل وب تراحم < راسو مملطإ هلصوصخ .ىدشملا  

 هور یونج ءراربردنوک هناتسنانود قابوبح نشتب هدنراتکلم رانو .یدراردیا

 هلع تراحم نوتو ردق هنامز وا . یدرلردبا تباقر هلا یرلرهش تراحت یکمد

 یت راجت نوتوب كناتسشبح ہلیا ناتسبرع ءرارایا قوفت اباد ہرارہش وب نالوا کاح
 6 ندنجما كنامررف آ قالوصحم یک یاد لس و سوتابا .یدرلردہا بلج ہرصم

 الأ هلرلندعم لتمق ۰ ندنع ہللحاس یلاموص یراجافآ هلراندعم رادتمق
 سوسلط .یدراررتک ندناتسدنح هدیالومحم یک یلح دنه و قوماب «توقای

 ۱  تاذ 5 نکنز ا سوزقودوآ ل( سوم رک ) هدننامز ستکر بود ینکیا

 "'یراعاط رادتمق ییدربتک ندرارو طقف ءشّعا تحاس هنیرلفرط ناتسشبح

 ششالوطهدیناشرفآ بوک ند(سشداق) ارکوص اهد.یدراشلا ندنلأ راسوملطب
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 ۶:۳۹ قیندم نا وہ ہدنرود ردنکسا

 هتشاب و رلرر و مسا ولرد هتشاب ہتردق و رلموق فلتخ طقف . یدراو توق رب

 . ءیدراردبا تدابع ولرد

 ہدزک ص و ینا داقتعا كقلخ

 ہدصوصخم هتموکح یک ینیدلوا

 ۰ یدراو داقتعا هحرا

 .هشر ےرظ وعرف « رازادمکج

 -رف هرلنو نوجما یرلقدلوا مماق
 تدابع یک ییدلوا هرلنوع

 رلسومیلطب هفرش وہ .یدریلیدیا "
 .یدرلرولوا لئان هلس یرلسرتم
 یاامرهق ك رہش عبطلاب دهی ردنکسا
 تداع هرذن ؟سا مرزوا قلوا

 صوصخم زد نکسا یخ ي
 .یدراو بهار هدر و تدابعرب

 -وید ەهضرایدنک رلسومیلطب
 یدافحا كسلفارهه و كسوزىل

 هردنکسا . یدراررو یاونع

 هل رلتراشا رب یفی اہ یرلقلخ
 و نوجا قملیف عیطم هني رلیدنک

 .یدرلشعا لسوت ههراج

 و نولو هدرصم

 ن قم تادا ۳ مرنا
 . یدروسذبا لک هر

 (ردهدنویاه ۂزوم) یت دورف [ تورب یتلاف هدا ر مرلمان و 9 ۹

 . یدقع ولو هدساع رب ید هلا برغ و قرش «رهش كوو و نالوا

 ی وک (طورام) هلا زکد ؛رہش .یدشلدا باخا قفاوم تباغ یمقوم كن ه ردنکسا

 هدهفاسم رب تیقای تباغ و هدنسیشراق كلحاس . یدشع ولوا انب «یضارا راط دنر
 نوجا لحاس لامث كرصم یمسق زکد کهدننی هرق هلا هطآ .یدراو یسهطا ( سوراق )



 یوم خیرات ۸

 . یدزاملآ هرابتعا رظن الکش فرص یک یرادوبعم نانو راس ءسیہارەس
 هد مه ء سون هلقسآ یدوصم افش مه ء یدوبعم اوت ره هدیانر ناع دوصم و

 . ندنرللارق سیرق ہروکەتیاور «دوبعم وہ یتح .یدبا سوزینویہد یسهدوصم تکرب

 یرلقازوا هدسمش یاض ء مراقايآ قاریوط ء مدوجو زکد «مشاب من امس» :هنیرب
 ندنرلهار رصم ینحان ولوا تداعهل روصه ەد وعمود .یدشعد «ردمرلزوک تر ےک

 | همان سارهس .یدشلدیا نیمت ندنفرط سوعەتوت بهار ییسیزوهلآ هلبا وطەنام

 ٴ. یدیا انب کر مس تباغ ء نوسارهس . یدشلدنا اشنا (نوسارهس) ر «دعه ر '

 ۱ کد رم 3 ادعام ندسارهس . یدراردبا یی تکو افش نددوعم رلنلک هباروب

 ( سهوا ) ۰ (سی ررزوا) « (سیزیا) هدننابم رادوبعم یرلکدتبا تدابع ككرلینانوب
 «تیدورفآ الثم .یدشلوق وص ءرللکش هقشاب رلت ول زمرو ۰ یدراو هد(سوروه)و

 | یرلهکوا رلندیاتماقا تدم نوزوا هدرصم .یدشلوا روئاهایو هراتسا «سیزا

 زوک و اهشدل ا هشبل | هدیرلیدنک ارکوصاهد طقف ءرازبڈلکا هلیرادوعم كرلىلرصم

 یسوغعوط اهد .یدراردہِا تداصع هراد وعم لشبو ی نمره اک یلشاب یدکو

 رل ونجا نلک ءرصم» یکییدید كنيدوهم رپ هدننامز الوغلاق ندنرلروطارپعا امور
 ملت هدرلنا«هبمومع تاداقتعا ارکوس طقف « رارلوکهکوا كیا هرلناویح دوعموب
 هققحلا یف .یدراردبا سفت هدیتاداقتعا ری ارب هلساوع كرصم «رلن وا ایوک .«یدرارولوا

 - د ونعم ینجا و رادیو یتح . یدرونولوا تیاعر یر ندەتوا هننایدا كرلملرصم

 لاحو :یدرارروہتزکب هنیرادوبعم یدنک لاحەمہب یرانوہ نعروک رروک یرل

 _ ۔یدرروتیدسەنعوقو كلاح نلیند (مزیتءرفنیس)ینعی هنسامشیراق كرادوبعم فاتخ
 ٰ هتسامش راف كنانعع دد رل د وع طقف « رولوا یهاظ نوا یک و اعفاو

 نبع یسورغوط اهد . یدریلبتءزکب هسوزینویید «سیر,زوا الثم .یدرریو نادنم
 .یدرونولوا دای ہلرامان هقشاب هقغاب د وعم

 فالتخ و ا کوس نکردیا تح ندنرلدوصم رپ کرلیا و « سوخ ران ولت

  <یدوصعم ناوه «ینجا هل یک ییدادیا نطیتح .یدقو یرلدوعم فلت كماوقا

 راناسنا ضراو ۴٣ یا :نشئوک سکعلا . یدراو یدوبعم لاش هد و بونج ه

  «هسرونولوا دای هللارلمسا فاتخم هک اصنهدندزن موقیهو هسیا ءلرتشم ہکلصن نوجا
 زکلای نیلا طبضو ہرادا یرانا ,تعسطرب زکلای ندیا مظنت یبایشا یکك نوب قبط



 TV} یی دم نانو هدیرود زەانکسا

 چھ ندرابلرصم ءراینانوب .یدزم هديا راششا هنناقط هفاک كرصم كلسنانو طقف

 هدرابل رصمریارب ہلکنوب .یدراراقاب هلتراقح رظن هنسلاها کسا كرصم «رازعاظح
 بتا رلبہار هدرابلرصم .یدرازامروط یرک ندنوادع راهظا یثراق هراسنانو

 .یدرون ولو موکح هدنتل | یحماق اعاد یلاها فونص ہدلاح یرلقدلوا لئان هبهلاع

 چیه هدراصوصخ یک ینایجافوغ قاقوسو كالبناح «قلزسرخ یرلقوچ رب ندرلنوب
 یاد رخ وش كنغوح رپ ندنقلخ رصم . یدرازامروط یرک ندقل راک ادق ر

 .یدیفرک هتمهحت رات لت رمز ۰

 ہدی وف و رلسومیلطن . یدکاق هلا ناد «توق هن اک هدرصم

 نع یرللرصمو رالادودک ام هرلناو « كمرع هنرللا

 ینمان (سیبارهس) هداکوب «راشعا داجیا دوبعم رب نوجا كمليايالپ وط هبهناخدابع
 هلزکد هرف رلنامز وا ( بوئس)) . رد(یوتس) یاشتم دسر ۱

 هماس ماوقا هدیسلاها یک ینیداوا یرهش ترزاجت رب كلشبا كا هدنلحاس بونج

 یدوش و تردق را یسا هدناتسناتوت هدرلهرصوا یکے ندرلینانون ہللا

 یک رلیلقرش هدرایانون ۰ رویدیا صیقنت ی رلتیمها كرانوہ تادیقنت یهدنقح

 دوعم ر هدرمش يه ہلا ىزا كسح و هتعرا .یدرّولیا داقتعا هو ر ق

 دارلس اب و قط <« سیار ەس م یدیا یر ندران و هدیدوبعم ب ونيس .یدشلیتکهدوجو

 اک دنه ا نمولرد كی كنابح «نسارهس . یدیا یک (سیداه)یراد وبعم قار وط

 كنتدابع یس ارەت هلع ءا .یدردیا یک تلاسمو نوکس هرلناسنا ندا اند لر
 .یدرلیا قوس هراخن| یرلیشک قوچرب ءردیا نقلت ترفن ندنابح هقلخ یسهفساف

 لکنهوت .یدشلرتک هدوجو ندنف رط زلف ارج لارا یلکه كسارهس

 . یدراو رفغمر یناوطسا هدنشاب وکلا یدک هتکه سوهز روهشم قط

 تافوسنا .یدرلشع هزگب هنر ثا زا یاد رس یدنک هد یدو و رکن هل رصم

 .یدربلی رب ءیمان (یاهراسوا) اکو نامز ییدلیا لاقتنا هحور كسير زوا هد ودیا

 نالوا یاشنهلدوعم و یلیدبا دع (یناهراسوا) هج رل ل رصم نیب ندیسو

 لداع یہ ے ےس

 . یدرلیرو یا ( یاه-نهس) ہرزوا قلوا هنسانعم (یرقم كسا ) هدهرهش

 یساسا كنظفل ( بانیس ) هللا هجو یفیدلوا دزنابز ماوعلانیبو ء( بوس هتشپا
 09 لکن یربصآ (یناه_ن-هس)



 یوم خیرات ۶:۳۹

 یامشووا هابهار و الوا راسویملطب ندبسو .یدیا كلام هلبماع هتحالصو ذوفن

 ملات كنيلاها بصعتم هک یدرارویلس ینا كب راسویملطب . یدراشمروک قفاوم
 .الوا لباق کک روم نخ هلرصم هکدلدیا هدلآ بهار و یرافدلوا

 رادبعم رایناریا «راروسیدپا دیلقت هرانوعرف هدراسویملطب نوجا كنوب .یدقجهبم
 . یدرارویلیا اشنا رادتعم مشت تیاغ راسوبملطب هدلاح یراقدلا قوذ ندنیرخت

 قوج رب یک یرلقدرت د زایی راتب رفظم هنیرزوارلهباتک یرلکدریدتیا اشناءرلسویملطب

 یک هن و یدک يرانوعرف رصم .یدراروسر دبی یرامسرهدهتیرزرا (رانولیپ)

 .یدرارویمروط یرک ندلوق 1 انیع یرلنوب هدراسویملط) E ا

 ف « راروسدا تیاعر همساص ولرد ره نوجما یفد تر کوا ا

 قرالواقراصم هنفدت مسام و همالاموم یرلکدتیا دع لحبم هداعلاقوف ءرادل

 . یدراروبمروط یرک ندنف رص (نالا ۱۰۰) شوغ نوبلم چوا

 یهدنقح هبعیطوه رات مولع کنیرلبہار رصم راسومیلطب

 اطار كو « راردبا ہدافتسا ندتتامواعم ور مث هدرصم
 هل صا كرەتوص سوکو طنا لارق ہدەیروسالثم .یدرلنعریو نادیم هتسالاققرالوا

 یک ییدربتک هدوجو (یخرات لباب) رب ندراهمانیاقو یهدرادبعم یرب ندرابهار
 كتنادناخ اردا یرح یقاروا نازخ هارادصم هد(وطهنام) ندنرابهار رصم
 ۔یدراریشیلاج ہد( بت) ہدایزالا راینانوی کهدرصم .یدشمربتک هدوجو یخیرات رب
 ۱ ہل رلمل رصم هدحرات و ءشعزای (یحشرات رصم) ۳1 سو اطاقهه هدتنامز سومىلطر كلبا

  هلبرابتعا هعدق تیئدم یرابهاررصم .ىدشملا ثحم ندنناداقتعاو قالخا كرلہنانوب

 ندنولوص .یدراریشیلاج هغلا ندرصم ینفولع راینانوی .یدراروینولوب قئافەراینانوہ
 رانا و .یدرلشع اترایز یرص بہ یرانلک یرایالا هراس ات ون ردق هب هحنلک هن وطالفا

 ۳۳ صد رکن وخ .یدرازدمارب دقت ین رافوقو کهدننیهاع هدایزالا كرایل رصم
 .یدشلدباءدلا همزالتامولعم هدنقح ه وامس ماسحا «شلونولو هده وج تادصر یر

 ۰یدرلشعا هدافتسا هدایزكب راینان و ندنام ولعمیرلکدلیا عج جدل و و كن راهار رصم

 راسا هعانو به هر رهش هدهد رصم یک یفیدلوا هده روس اس دى

 ١ یدرونولوا ملکت هعانو هد رصم ۰ یدرار ووا لصاو ہی هملاع بارص هدیامز 7

 زا رانوب «رارونولوا لوق رابارصم هبودرا . یدشلرو
 ا ی اک E ی £ یونی رپ

 اش



 ۶:۳۵ قب دم نانو هدنرود ردتکسا

 طقف راردہا قلت هدنروص رب انف ینو رلیلانودک ام هلراینانوب .یدا هدنرادالوا كنسهربشمه
 : یدرارلبا هسشل هنحا ودزا كن ارهه هل ترا لاح وش یریعاش قارس

 ساتىكر ەوە یجنکیآ

 : 8 هدتتلخ هقشاب نوا

 ۔ هلق یهریشم 0 ساتر ەوە

 .یدشعا جاودزا هلا | رطاپوت

 یردا رب رکب دهدهلیتق وآ رطاپ و هلق

 ندنو « شا جاودزا ها

 و[ .یدشلک ه اد یزقر

 هلزق و ارکوض اھو ر

 ییا هرخ الا ۰ شعا جاودز
 ۰ ردشماشا رار هلسهحوز

 هنریراپ هجیک سیتیکرهوهت
 یی اما ردہاەلداج هلا املعردق

 قح «یدرلبآ دده ها ماع لتق

 و ءشمزای ینارطاخ تاذلاب
 هلماع ینلاوحا یارس هدنا رطاخ

 كستکرهوه .ردشالا ر وصت

 كناس ودک ام یسا هدنامز

 .ردشمالشاب هغلو لاوز یوق

 یرادنکح دلوصا راس ا

 (ردشعولو ہدەمک) تدورفا هسا هدننامز سیتهلوآ نالوا

 سمیه ةزوم) .ردناو ادر
 ایا نما زرط تا در ا
eفرم : یدرارذآ ریا تا هارد رب اسر  

 لورر كوو رانیداق هدارس .یدلباق نامزیه قلوالصاو هبهلاع بتامهدنامز زآ
 هلرصع«ردیا نیمأت عقوم رب هقشاپ ہرانا یراەناخ وش روط كرانیداق . یدرارانبوا
 هرلککرا انداع رانہداق . یدریا كارتشا هدرلنا هنسهنازاکتعنص و هيدا تایقرت
 كان داق اضم یدوقفم ك سر و تداع رب یفس طقف «رارشلاح کما قوقت
 .یدرولوا ںیہ هنسجا لر راه رد یداع ك

 نوتسب تاسانم که دنن رابلربو یلاها هلا رادمکح هدنرود راسوبملطب
 یراقدلوا رباح كرانوعرف هلبتقو ء یهار كنیدبعم ارنوما هدرصم .یدیا هقشاب



 یوم خیرات ڈ٤

 قدنک هدهروس تو و تابحو 6 هرادا زر زرط ہدرصم

 یی رم ہنانو ہد مھ

 رارهش مهم كا نانولوا سسأت .یدرون ولو لقتسمو رح "الاماک یل اھا ہدرلرہش وہ

 هد(سنارق ون) .یدیا یرہش (نس همهلوط) هدالع رصم «(« ردنکسا) ءادالفسرضم
  ولیدوقورف ) نالا یاب ( ههونسرا ) رخ الاب ا یدزباخ یتیمها-رب .هفدلوا

 ناولو هدارو ۰ یدہا ہدنماقم ها تنم رک یرکشیع ات داع هدیرمس ) سلو

 لاذ رتسوک یرادقا فما رص> هراهطقن و یتراج ناهج « رلسورماب

 " ۔ریلیانولوا قات هدبآ ررب قطان «ررتسوکیتاداعو لاوحا كماوقا ماکتم هلبا هفلتخم

 ا هنسودرا انودک ام ټوک هداروب ہروکەنغیداشالکا ندرلسورمایو

 ٰ نارا 6 اینودکام قامدخ یارس ۰ یدمعلوا لخاد هدرلیناب وب ازد هب ود را و

 بتا لسلستم مسارص کی کی «شلوا لصاح هلبجازتما كنناداع رصم کساو
 تماقتسا رب هنابح زرط نامز یراقدلوا اح ضم راسویملطن ۰ یدشع ولوا داحما

 - هداساو رصم .ردراشمامالوا قفوم کمر دشکد هلام یو طقف «ناشعا شحم

 ۲ ر.یاتتحاو قنور كنسلارق یارش+هردنکما یک یتیدنولوادهدادا لمکم نیا

 " رارصا یناح ودرا رب ہرصم . ردشمروت وک ه یرلیا اهد تاق رب یتا ر لار صم

 رب هناراکتعنص و هنالاع هدنسهرا یتلاسم و نوک راوخ و فارطا «نفمهعا

 ۹تت کب یاوق هارصم راسوسلطب یمورغوط اهد .ردشمرک تاح
 لوو كا ندیا افا یهفظووب ندراسویملطب .ردراشمہا مدرای هدایز كب هنفاشکنا

 . .ددسینهلوآ لا سیتکروم یجنکیا هدیرارضم كا .ردسوفلدالبف سویملطب ءاپس
 ۰ یدریشیلاچ هکمریدتا قرت یتوذف و مولع ( ۲:۹ - ۲۸۳ ) سوفلدالیف سویملطب

 7 اد یسهمرت نانو هدرصم .یدشلو هحاس رب ی یرکفت زرط ك هدننامز سوفلدالف

 هکی دشلدیا سیسًترارهشضمبهداروب .یدیاهقشابنوتسل

 «  قمارآ رلعبتم کی هننراجم كتکلم . سوفلدالف .یدشلا بسک تهازن و تکاز هدایز

  -هرقو را رح یساعانود .یدر ردنوک راصخ هننرارادمکح واق نوجا قجآ رلح رخم یس

 - تراجنت :كلبا ا رلن امل ءقعای رارهش «قجا رللاناق اب دام .یدرشال وط هدن جان رک د

 . تاداعدلرلیل رصمکسا .یدشمریک هنساریص هاك ةهلفشمر نوجا ییدنک كعا نيمأت ین رو
 كردوم « ردا توعد هرصم یمابرا هفلتخم میان ندراینانوب نوجا كمربدشیکد ینقالخاو

 ۰ هدنسردنک ه دام لغاشم و .یدروولو هدنادعاسم ولرد رہ هنرانالوا ناتشیلاچ و 3

 . جاودزا هللا یس ریشم قرال[ هرابتعا رظن یطاقن ضعب یسایس .یدردہا دلو رالاح یصع

 ۴ لارق « تلاصا هروک هتتداع كرلیلرصم . یدش لا لاخدا سوفلدالف هرصم ین دا كما

 و و ا



 ۰:۳۳ قیندم نانو هدیرود ردنکسا

 م,یدشعا سنا یر ندهوا یسدم نانو ہدلوطا ا

 .هدايزالایتندمنانود ارکوصندنناحوتف كردنکسا طقف یم

 هرلارو یرامھمالا كنیراحنف نانوب . یدیا ہیروس « لحم نرتسوک دادعتسا ہلوبق
 .یدرارویہدیاداشک هحاسربدعاسمو عساو هسدم نانو ەسیارلملہکضف .یدراشمشل رب

 اسل نانوب هدنراجت . یدراروشوتوق هالو رانروک هیبرتو لیصحت ہدەیزوس
 . یدرویلیریو رامسا هالو هرارهش « رویلیزای هعانوب هناکوکسم « رویلیاللوق
 طقف .یدراروسدیا هوالع هعانوب هدرب هنیرامسا رهش کسا ہلیب رایلهبروس یتح
 ىلصا طقف رولیرو مسا هالو هرلدوصم . یدرویبلیدبا هظفاح ےب یىلح ناسل

 هنیرادویعم كتسرارهش : رابنانویہ نشهلر هرارهش و ؛نامز وا .یدرولریدشکد

 .یدرار ودیا تدابع ااا

 تیعضو كن هك اطنآ .یدرویبدیا لیکشت(هک اطنا) ین زکر كتیندعەروس
 .مرهش وہ یسهعتما ناتسبیع كرک « همتما یر لک . یددعانم کک

 .اطشوقوذ كناح «رارذیا تور بنک هدنسهاس عیانصو ت راحت یلاها .یدربلغم

 ینسهبتیح كلضح هلبرلهنمو یراەصاقر « هک اطنآ .یدرارلیا هدافتسا ندنراتر
 نوجا یراقدشاضوا ہدایز كب هلبرح ( رایکفلس) راسوقو+هس .یدردیا زارحا
 سوک وطنا كوو E یدراتم فام توف و تقو هکمردتا قرت یبانص

 دار اس وق وهلهس ف . یدشملس هل دیا وات هناذتک ر مدیامز جک كب نوف رط

 دوجوم تعنص راثا قوجرب هدرلارو .یدروہشم تیاغ یراق را متحو یر
 ران ون وا صوصخ ءرانانوی هدرلهحاب نب نم هلراحاخ | یلهکل وک هصاخاب یکی یدلوا

 .یسدومم هکاطنا رپ . سیدغوا یدرک اخ ل اد
 رہ ) ندنرانک ایاق یتیدن ولو كاكه ھہ CIS فرح ( یدشمرتک هدوجو

 سیزتارب هقشاب ندنو . یدرولوروک ینیدقا كنبرلوص نوغروط =( صاملا
 سوهز هدر شع ولوا لامعا ادلقت هسایدع هل |یلکه نوللوآ رب شملساب ندنفرط

 ,ینیدنولوب كرا(نویزانمیک) ندیس و .یدلوذبم تیلغ وص ہدرہش .یدراو یلکیه
 هنوع هلی هرلبلامور هرخ الاب رلنو یتح « شملیپاب رلماج مسج تیاغ ہدرللح

 دوو هدصوصخ و سوس ەم هلحزا ء شعا قر ہدتایہدا هده روس . دخلوا

 .ردشهرتسوک اکذ وب

 اوہ 94م موس

 ۲۸ ۲ دلج «یوهغرات «قیفر دج



6Yیوم ۶ رات  

 a TE LS ا طا ا ےس وم ت ۱
 < اردناکلا) رلرهش مهم كا ندیا لکشت یک ارم كتدم نانو . یدروا

E1 جا هه رو و ےک  
 (سودور) ہللا یرا رہت ( ر < لوم تر ) و (هن اط | ءاح وط ا) «(ه ردنکسا

 شعا حر یراق هس رت نرو و قام تاس عصا

 . یدشلوا رادا
 . یدتلوا لصاو هدب هم ءدراارو هع عباتص ء یک هلاک ءدرلاروب و و ق « ۰ ی ۱ “. ۲ ٦ ۔

 کو تی حت او یک ےہ 0
 یکع هد رثقفا ننلد رپ به یراع 5 هب اب رطّحم كرایلش وه

 ۱ ان “ *و <٭  ۰ ۰ ۰ ٢< ۰

 اعکما هد تعصو ۳ 4ا یسعاسم تاماساح سولاط ۱ نالوا نا رمکح ەدە ر



 ۶ ۱ مر ءقلشا رتلکیھ یرابعم هدنرود كا"

 .یدردیاوزرا كعاهطاحا یت رشبنوتوب نددنلب ةت صر صاخ هرادوص«ردنکسا

 رلطولو فیفخ ینسهفاک هرلکلکو و هتخاس هل رافو لع «راینانوب هدرودوب طقف
 . یدزادشمالشاب هفمالک ا و ہکمروک یک ینبدلوا ینانناک «راشغا ناشیرب یک

 ہللا یسیقنقح یانم یلکویوب ییدتسپا كمرتسوک كردنکسا نوا ۶
 . یدزلردبا قلت

 و و ا ردق هنامز وا ء هدوا هسراو یلما كوو كلا هارد

 نانوب قترا . یدیا یسّا هلازا یرلوقروق و یراتموصخ دوجوم هدننیب یماوقا
 «هدنرللوج اتکس « رولسهدیا تراحت بودک ردق هراهتطنم قازوا لا یرارجات
 .یدرولوروک یرایآ ناتو هدنرلیداو دنس

 نوزوا ناک یس هدنس راق وداسد ۱ رک وص ندنناق و د هاردتکتا

 . یدشلدرا ںیم رارہش یربآ یربا قرالوا یمەحّتن راەراحم رر یب

 نارا یعوح 2ا تربع هجرد كوص ههمهم 7 و سوقوەلەس هدق رش

 كنلغوا ہدەن ءكسوقوەلەسەن طقف .ىدشملا سسأترهش ۷۵ مام هدنرااتروا ایدمو

 كج هلسالوارادیاپ ہدءدناریا یکیتیدلوا هدلوطانا یرغ یلبنانو یسعاسوتربغ
 تم وب یبدتا سننا قو : سجا رادم هیات ہللا هجو

 و یتح . یدشلوا تراع ندنساحا كتنطلس رود رابنهخا هدایز ندقلوا قانو

 (هک اطنا ) یهدهبروس ند(هکفلس)یهدنرانک هلجد یتموکح رقم سوق وهل هس ندیبس
 a و نانولوا سیا هدقرش . یدش لا سح یشروبم كعا لق ەنیرہش

 شملشبلآ امامت ہدەنئاداع قرش یک یفیدلوا هدتسن رب زا یوق ٦٣

 .یدماهدنحراخ ناکما قمربیآ ندنرب رب یهموکح هلباهک اح تلم نوجیا یفیدنولو
 جات «رونولوا تیاعر هنتاداع نانو هدنتابح یارس كراتموکح نانولوا سیسأت کی
 . یدربلیربو یتاونع ىح نانو هرانک ینیرادمکح

 كسوردناتهم «.یلسم هاروکمه :یدرارکت اح رب یندم هدهدرل رهش انک

 .یدقاف هشه ہراجم عفانم .یدرونولوا ببقعت یلتاط یلتاط هدهدارو یرلیدهموق

 ء رونولوا هظفاح ہلتفد لاک یشراق ہئیراضرعت كماوقا نمشد رادودح ندسس و

 .ارتسهلاب « یرادبعم كراینانوہ .یدریبدپا دلقت هنسەيدم تابح ناتو ندف رطیه

 - وروک ہدەدرلاروب یراهفسلف هاو نرد «یرامسر «یرارعش «یراورتابت «یرا



 یسدم نانوہ هدیرود ردا

 (۲۱ - ۳۳۰٩ داللا لبق)

 ندردنکسایررح نانویرب نشبتب» دنرصع یجن دیدلدالیم _ ۲ و
 تایح هرادل انراقه ا 2 :هکر وسد نکرد ثح یر رد مر

 < یمهمریداوا یرلنابوقاب هنیرلاباب هرابلدنص ء کک  الرات هرابلیزوخرا .ینهلناع
 یراولوا هراتکبس « مهتا جاودزا ہلرانا بودیا تمرح هنیراهدلاو ہرایناربا
 ۔ اربا « هنساع وقوادلرهموه هداسا ءردنکسا .ردشعرکوا یم وک هغاریوط بوشای

 مرت یت رایدءژارت كسیدس,روآ هللا سیلقوفوص كرابلایزوردەکو كرایلدغص هژرابن
 ینیداوا شعا سیسات رهش ردق شع هدنحما ماوقا رابراب . ردشعا مدرای هسرلعا

 كنوتیز كتا .ردشملا تیرفظم زارحا هدیشراق هماوقا اباقو یثحو كا یک

 ۲3 ۲ تعاج تفاجو زبش ربش + شعرتک هل ندموق یساقطل تالبخ
 زمیرابرہشم نوتوہ لزمهلح هکلب ۰ لکد یزمغلقماشاب قرالوا رهظم هقوقح
 «كنابح زرط نبع هدرب یهو ینماماشای قرانولوب لئات هقوقح نبع هلزعرلولبوک و
 «. ردشللا نيمأت یتسالوا امرف مکح كماظتنا نيع

 کت .ردتکسا هکرونالکآ احتضاو هدهعلاطموش یمدنقح ردکسا
 هسرتولصح رب یانو ءردنکسا هقشل ایف .ردشمهتسیا قمردنولو هدنتل | مات داحتا

 .ردشعآ تکرح هلسحرب هقشاب نوتسب یشراق هنلع رابراب هدلاح ینیدلوا شمروک

 یرانانولوبهدنجراخ كلبنانوب ارکوص ندراتیرفظم (ه:هنالپ)و(نیمالاس) ءردنکسا
 كماوقا ینیدلا هتسهرادا تحت . یدلکد ندرابلرکف هداس ندیا یتلت ربساو رابراب

 1 یدربک یتسابل یسیرادمکح یارس ناریا هدنرانوک ی طروب «ردیا تیاعر هنیرانید

 صنف ۲



 ا مر :قلشارتلکیہ «یرامعم هدنرود كن

 ,:نوکی )زر رات ال ید ولا ی < 
 هدنوجشآ مسر تعنص ہدەباسوب «شلکه دوجو یکلسم زهنوبوله ید دو
 ہاسحر و هدعاق ر رامسر نوتوب . ردشلوا لصاح تقف وم هنعض و هنو دعا وق

 روهشم كا كرودوب .ردشلدیا لاخدا هدهنیرابتکم نانو مسر یک ینیدلیبای هدوک

 راکحبج ینرانولاص نیزم ككراوآ ہدایز ندرادعم «سابنازواپ .ردسابنازواب یماسز
 زرط ناب و یلامعتسا زرط وش كس ا کنالسوم هلرامسر لوس

 . ردیا لیکشت لیلد رب ہدەنالدہت نلک هلوصح هدننرشاعم و تابح

 هه سح و تګ هدمسر ءكلسم ندا سس هد( لوک یک 1

 کا فسا و بت هدلاح ييدرو تىما هدایز كب یلص كب

 هللا سوخاموقم یراداتسا لو و كلا كکلسمو .ردشل ریو تىما هنتايوتح كنوليات

 نزنسوک تمنص كؤهو كا ہدمسر طقف - ودماکن لەناو ی ٦٦٦٢
 تعنص كناروا ٤ شعب لصح ہد(غولئایا ) سل هآ .ردسللهآ لخت «ماسر

 هسیللپآ هدتعنص وب .ردیتسیرولوق كليا كراینانوب سيلا .ردشم رکوا ینمیسرت
 , زلوروک الصا تعسط ريج هدنرات | كسیلل٭ا . ردشمەمەد| قوش هسمک چیه

 نربتک هدوجو راهمیدپ كسوطونغیلوپ طقف .ردتسبرس و فیفخ «تاسکررت نوتوب
 هاردنکسا كوو) یرثا زوہشم لا كسللهآ . رددوقفم هدنا یسهبلابخ ٌءوق
 یارس ء شرک هد(هردنکسا) ینرانامز كوش كنئاخ سلا کک
 . ردشلا هلباقم هلتعنص رانا یشراق هنیراسفر نیهتسیا قلا ندنسیدنک یتلماسر



 یوم خیرات ۸

 هدنسولبات وب سی زفوهز وما ذا ا لدوم یر ندرلنا ءشمالبوط یرلزق

 ۱ .ردشلوا قفوم هربوصت یرلکللزوک نوتوہ كدوجو
 كب تعسط هدنرانآ كسویزارراپ .ردشحوط هد(خولنایآ ) «سوس زارراپ

 یسهلدیا نابرق كنینە یف + 4

 || هدرود وا .ردغرظو حضاو تیاغ یرالکش دوجو ءراطبحم .ردشلدیادبلق لزوک

 ۰ یراعوضوم وہ په هدسوییزارراپ نوجما ینیدلوا بوغرم تیافیرامسر ربطاسا
 . ردشلا باخت

 . نابرق كنی٭ب یف .ردرورپ حورتیاف یتاعادبا .ردیل('سوندیک) «سیتنایت
 . ردروہشم تیاغ ولبات ینیدپاب ارب وصت یتسلدیا



 ۶:۷ مسر «یاشارتلکسه «یرامعم هدنرود كم

 ینرزوا كراباق قاریوط ارکوص اهد .یدریلیناللوقنوجما كمزبج ہباتکەنیرانک

 هاتس هنیرزوا نیمز یزیمربق لوا ندنرابرح نارا . ردشل اللوق نوجما نیز

 راکتعلمنرتسوک تراهم ہدایز كا هدلو و زخم رک مک تداع قاب رامسر

 تیاعر هدایزكد هرظانم هدعاقو هدیلقت یسط هنر تاسوسو زفوا .ردسونورفوآ

 تابح هرخ الاب نکیآ یرامسر یطانا هدشادب رامسر نالساب ہدرودوا ٦
 «سوننورفوآ نوجماكنو ,ردنملشلاحوم رک هد وخ وود را سر ررتسوکی ءصزور

 تازیھجت شا ققدت یتاکرح ولرد مه كدوجو ءشعولو هدناقفدن هدرلارتسهلا

 زاربا هدنمیسرت كلموج .ردشملا سرت ردق هجنراو هتناعرفت لوج وکلا یهیرح
 .ریلیب ہلیدیا رکذ هدیمان نورهیهو سوفیرب «سیرود هدننابم راماسر ندیا تیلها

 : سوطونغلوب هدسا شمرتسوک رادتقا رب كوو هدمسر سونورفوآ

 ؛ سوطوتتلو دعا و ددیرک هدیا هلا هنارکتنم ترا ٦

 .رد(یلفس غاع)و (یررخت كنولیا) یرارثا هدیزک كا .ردیلغواكماسرر, یل(زوشاط)
 یر رز به دارفا ندا لکشت یرلیورغ . ردق و رظانم هدنران | كسوطوتخلو

 E ک ییدربتک هدوجو راوابات یکوہ ,سوطوتغلوپ . ردشملغیب هنیرزوا

 .ردشعای رامسر ہدەنیرزوا

 زکلاب نوزواپ . ردنوزواپ < ۳ مهم كا ارکوص ندسوطوتلو

 هدوجو ہدەجرد رب فیرظ تی ا سه یرلکنر «شمالاق هلقلوا ماسر

 ندیآ نیز ی وا كسيداسکلآ اوس ندوزواب .ردشلوا قفوم هداکمربتک

 ہکلوک) هاصوصخ . ردراشما زبمت هقداوا رودوللوآ یلەنتآ هلیا خراطافآ

 نیھز رب قالرا تفنہ یو هدمسر « رودوللوآ نالا یاونع ( یاسر

 .ردشملا داشک
 هدنکلسیوی نکریلیئناللوق ہدننژ ہدبآ هیون هدهبدق كلاسم و

 هلران بتک هدوج و تعنص راثآ هدزرطو .ردشلدیالامعتساهدراولپ ات نم 0“
 . ددستناعتو سوس زارراپ ءسیزفوەز یرارومشم كا

 رب هنایرسرس هدعب شما لصحت لاکا ہدعنتا .ردىل(اىلقاره) «سیزقوهز
 . ردیمسر كن( انهلهها) یرثا .لزوک لا كسيرقو,ز . ردشلا را تایح رب
 لزوک نا هللا یسهدعاسم كنللاحا نوجا كمربتک هدوجو یمسر و سیزقوهز



 یوم خیرات ٢

 تعنص راثآ قوج ر نوجا نیز یراوأ رابنانوی

 نوک سہ هلب راباق قدعم ہلمحزا .ٰیدرارربدتیا لامعا دام وار وط رسم

 ا نام تعنص راثآ و . یدیا هناراکتعنص و نیز تباغ ءاشا یراقدناللوق

 .ردب رالکیه(ایغاناط).یرلازوک
 كسیل هتسفا رپ ہدرالکیع قافواوہ
 كن رثک ا طقف .رولوزوک ی وات
 ٠5ں ندنرود ردنکسا

 و .ردشملشالک آ یرلقدن ولوا

 هل رلتلاوت قاقوسرلنداقهدرالکه

 تیاغ هلبا هسلا نمو فیرظ

 ۔رتسوک هدلکش رب سانیتسا حور
 كنہرالکہ (ارغاناط) . یدریلپ
 شوشب ءنایرع می یمظعامسق
 ندن رالکیهزیق جنکی اپسرکفتمو
 هر اړو دم تباغ رالکهو .ردب راع

 اولین رک هدوجتو

 كا كناتسسنانوی و كوو كا كنکلسم زەنوبولە کی

 مموط سوہزیل .ردسومزیل لنوکیم یراکتعنص كوس یلس هو ی ی
 یا ناعا ۳ یمک هتِادثك صوسزیل هدوک هتیاور . ۔ردروہشم هاملامعا راکھ

 هصوت ینقفد كنتاح قاقوس هدوا «شمروص هسوسونوآ ماسر ینغجالوا

 و یرثات کهلقلو هدنرانا . ردشما دله یتعسط هدایز ال سومزیل .ردشل

 دوجوءداکیه وب . ردیلکیه (سونهمویزقوبآ ) یرثا لزوک كا كسومیزبل آو
 ره .ردمسج تیاغ یرالکه دوصم ییدلیا لامعا كشوسریل . ردسانتتم تیاف

 كنودیزوی الثم . ردشملا داجما هیلایخ ةعیدب رب صوصخم هنسیدنک نوجما دوبعم
 .ردشهربتک هدوجو هدنلکش یک رب یلسکوک مالغاص و شینک ینلکیہ

 . ردشمالشاب هغلوا دودعم ندرلتعنص رح ہدمسر اک وم خنئالبرح ناربا

 صسصایو نیولت یر :الکه صر هلرله راباق زکلاب ايو ردق هحنک هرود وا

 یسوزاو كا

 ےب و دی سن یس ےہ اج ۔ےجےے ۔ تجسس ےہ نس ےہ تہائی سی aA طظ

 ترا تا



 ۲ ۵ مسر « قاشارتلکسه ؛یرامعم هدنرود ك

 .ردیرالکیه دوبعم « رالکیهناریدنرا هدایزكا یر هش .ردشم اریوصت هدنرانامز كلحنک

 هدلآ كداتسا ردتقم وہ .ردنابح رب رادوجو «یلحور تیا راشاب هدنرالکه نوو

 .ردزناح ی رادتفا قعوق هلکش یبدتسا اعاد یا ؛ردنکهدامر قاشوع اتداع صحع
 «هکر دشع ولو یرئارب مهم كسدل هتیسق | بنام زیبیدلدبا ارا تا رفح هداسمل وا

۳ 

 هحرد كوص مس < قىد تیاغ شاب هدلکه و .(۱۸۷۷) ردیلکه سهمه هدوا

 .ردشعایاط هجاغآ رب یدوج وكلکیه .ردهدزرطر سانیتسا حور راقادود ءفیرظ

 كسلهتسقار طقف ء۹ ۱ :هفح ) ردراو یلکه سورن وس در هدهدنلآ

 دوج وهدن راو راکتعنص .ردلکه(تیدورفآ ) یهدندعم (یودق) یرثا سیف ا
 . ردشللا ربوصت هدتیعضو ینجهناقس ی(تیدورف) نوجا كمرتسوک یتلقالبج

 قوچرب ندیا نیز یرودوب ہلیرالکیہ «هقشاب ندسیلہتیسقارپ هليا ساپوقص
 هلا یلکه ی هدنمان (دەناغ) هصاح اب سیراخوت هل ندرلنو هک ردراو اهدراراکتعنص

 كا ثسیراخ و هل هد( یاسر و وداناید ) هللا (ردهوله ود نوللوا ) اذک نفر تم

 ندن راشارتلکه 2 رود وب ئ0 ۳ ندسن نزاع و 4 .رددودعمندن را را لوک

 . رلسهبدیا رک د یمان ءكرونارفوآ هرزوا قلوا
 هر و .ردرلهر راهدیا كوو لا صوصخ هرود و )00 ۰

 ندنفرط یرارادمکح نیکنز كنلوطانا یغوجرب ندرا یماٌساط رم رم

 ۔وقص راراکتعنص ناشیلاج هدایز كا هنییزت هلتعنص رانا یراھ رت .ردشلریدتا اشنا

 ہدایکیل یروهشم كا ندراهرت وب . ردسوعهتومتو سیزقاییرب ۰ سیراخو هل «ساپ
 نالو هدهرت وب نالبباب نوجما یرب ندنراسنرپ ایکل . ردسهرت ( سوطناسق )
 . رولوا نایاب هلاع یتعنص

 دح یار. كوو ندنرظن هطق تنس هدیراشاط رازع 310 اذک

 , رلپرتسوک هدنللوغشم ييدوس هدایز كا اد یقوتم هزب رافاط راوم ون روز

 ءهدنرزوا رکاب و یلقارح رارواکنج «هدنتعضو شەر وک یرلموادم ارتسهلاب الثم

 رب :دروطوا هلتنوکس لاک هدنرزوا هبلادنص رب هدنسهطوا ايو راپای تلاوت رانہداق
 راتنوا هلشوق رو هدنرزوا یرازید كنبراهننآ هدراقجوح .یلیرتسوک هدتعضو

 هد راپورخوب «هکریلببای راپورغ بک ندنقلخ ہللاع نوتوب اینک | .ریلیہایہدتیعضو
 . رونولوا ریوصت یعام و تایح كنقلخ هلع



 یوم خیرات ٤

 كبا یی هدلاح ینیدالوا یصخش خرد وا تعنض راثآ هدنرود یایدف

 اناوتو جنید هتسرالکیه اعقاو . یدرونولوا نايا تبصخش رب هدرالکه هدنکلسم

 تسصع « كنسرهعزانم هقرف «كنامز هدرانو طقف «زولیرتک هدوجو هدزرطر

 ,یدشَعا لمکت تالومعم رخ مەدایز كا .درودو .یدروللوروک یریئأتدكرصع
 ہدنجما را راکتعنص ندبآ احا یرود و

 كلیا نوسنالیز و سورتعد ء سودوطوزیفهک.

 ۱۱۱ لوح ندزانو . رددودع ندراششتم

 .رتسوک رادتفا ویو هدنلاعا رالکه مرای هصاح اب

 وفہاص هللا یلکیه مرای كنوطالفا هل زا .ردراشم
 .رددودعم ندنرارثا لزوک كا كنونالب ز یلکه

 هلا ساپوقص یراداتسا كو وہ كا رود وب
 هدایز كا هللا یتعنص رانا طقف . ردیسلهتسقارب

 . ردسل هتیسقارب «ندیا زیع
 سوغرآ . ردلسوداپ ء ساپوقص ۰
 ٢ ٢ ۳٣ رنک هک

 .ردشلگ هب( هتنآ ) ارکوص ندقدشیلاچ هد (نهنوپ
 «زددوج وم هدرله رتیرلقوحرب ندنرانآ كسایوقص

 پو غرب هدنراهیج كنیدعم هننآ کد( ا هک )
 . ردهناداتسا یلامعا زرط هارازوک هلراشاب هصاح اى ہدرلنوب « هکردراو یربوصت

 هسلا هلا هسلق تارثأت هدلکهو .رد(سودوراتک ن وللوآ ) یمھم كا ندنرالکه

 كتیرتیفنا ) ہلیا نودیزوبهدرب هقشاب ندنوب .ردشملرتسوک هنارهام تیاغ یرلریویق
 ہردندنرارثا لزوک كا كساپوقص یرالکیه (ہ وی ی) هلبا ینوغروصم ین(ینوکود
 ,ردشلوا باغ قران وق هدیعمر هدارو «شلریت؟هیامورندیلوطان آ یرالکیه (هوبق)

 وند اکو یلغوا كسود وطوربف هک ردلەنتا سل هتسفارب

 یرلاکیه قاربوط تنهروق

 ۳و

 3 .ردشمشلاحهدنسهرا یرلهنس E abl ۷۰ ەدایز كا سل هتتسفارب و ۴

 | (غوائاآ) راعتس قوچ رب سیلهیسقارب .ردشیا ممعت هدناتسنانو نوتوب یراتآ
  یرالکیه نوتوب راکتعنص كویوبوب . ردشمشیلاج هنیزت یندبعم (نیمەترا) یهد



 YY} مسر ءقلشارتلکھ «یرامعم هدنرود 0آ

 ر كحهلسالوا قلاح راح ءو طقف .یدشهتسا قمشلاح ہن العا ہدەلتعنص رنا

 تعنص كبتا « ین رقم كناتسنانو نوتو هنب هنتآ هسا هداننا و .یدلکد شيا
 نانو موم هد یاسدا و

 لیکشت ین ز کے م كتتیادم
 كن وطالفا ۲ یدروسدنا

 وق كسوردنانهم ۰ یکم

 نوجا رابنانوب یرلیدهم

 ءروکهنب ر هبندا تفاضرب

 یقین هن تعنص سح

 نوجماەدافارھ .یدروسدبا

 رب نوجا رکفره «روطرب
 لکشرب نوجا لایخ ره «هلک
 لاعفا ۰ روسولو ربوصت و
 .یدر ولیر | هناحردهبحور

 وہ نلک هعوقو هدنابدآ

 ه صح هدراراکتعنصندنامق رت

 یسا 1 یدرارولوا راد

 کلا هدنکلسم كر

 ہکمرہدتا مسح یراد ونعم

 مظعم یرلنا « ںیلیشیلاچ
 ۔ “+

 (ردهدنسهزوم هسلارولف) هر و ی

 تقفش «یتعو قشع راراکتعنص «یدمش . یدرونولوا تربغ هریوصت هدلکشرب مشتحو

 هععانجا تابه .یدرارویتسیا كاری وصت هلرالکیه هدیذاجرثأت كنامغنءیبەناردام
 نوجماربوصت یهموع تاح .یدشیا بسکتواخررب ہدەدنامز نیع طقفءتقررب
 ندهللابخ ۂعیدب ندبا هدافا تدشوتوق صوصخم هراشهروک یکسا هدرااکیه نالی
 هلوا هدرود و . یددوحوم توارطو تردق ر هنب هدتلم طعف .یدشمالاق را

 راہب « شلو شیاشک هدنتلآ سمش یاض رانو ہکیدرویلیریتک هدوجو رالکیه
 .یدرومردا یرلامس رهظم هب یدیا



ENNیوم خیرات  

 «سوطبلقللو .ردشملافوقو بسک هنلاکشاونف كفلشارتلکبہ هدارو ءشعاققدت

 کر ا الج نوتوب .ردروهشم كما لاما رالکیه منوط
 « تەلقبلوپ . ریلیهلیدیا رک ذ یمان هاتلقیلوپ ارکوص ندسوطیلقیلوب .ردیا شخ
 هاتفد ر زملس قلورو یراشهروک و یرش دوجو كردیا ماود ایداعم هارتسهلاب

 كنەلقیلوپ . ردشملا تربغ همیسجم هليا کالزوک نوتوب ید لکش «شمتا ققدن
 .ردهدنتعضو شیوروب اع اد راقایآ هردهدتعضو تسل رس "الماکر لکه ییدلبا 1

 ۳ ۱ ہدطوص و یخ دا یوضت هدنلخاد تس ر یتدب یاشعا

 ارا نوم كا كتەلقىلو . نک ردو یاتک تایرظن هدر صوصخ

 ۔ یدراو یلکیه نوزامآ ترد هدندبعم ( زیمهترآ ) ید (غولئاآ) .رد(نوزامآ)
 . یدشلرتک هدوجو ندنفرط نومدارف و تەلقیلوب «سالیزءهرق «سایدف رانو

 كنیرالکیه دوبعم ییدلیا لامعا كتەلقبلوب .یدیای(نوزامآ ) كنهلقبلوب ءیلزوکدلا
 مسجت «یرانآ كتەلقِلوب . ردیلکه (ارهه) یکءدندبعم (سوغرآ) ہدیروہشم كا
 . كرانوب ہردشمریدشتی درک اش قوجرب تەلقلوب .ردزاتع هلتفدو كلەحتا یک دلاکشا

 كسوغرا ہدیمەلمج هدهسراشمهمهرتسوک اهدرپ هنادجوم ہدنراتعنصرثا یرب چیه

 .ردراشلا تمدخ هحرد كوص تی ینسهناراکتعنص کش

 هم راباق سرم تعنص رانا ندیا لیکشت ینسمزیم عیابط كنكلسم زەنوپولە

 ہبراحم به راهعراباقود .ردشع ولو هدندصم (الاغىف) یرللزوکا كراەمت راباق .ردرل

 ندرلریوصت بوسنم هنکلسم كيتا راریوصت وہ هدسیا ردیا ربوصت یرامسر
 «یرلریوصت نوزامآ وروطنهک هلص وصخ .ردراکشا اهد هنارواکنح صرح ءیل اح اهد

 . ردشلدیا هست ہدزرط رب كحهسد هنادج وم یرلا راحو موج كرلبراح

 و ٘شعا رادللخ ینذوف و تزدق ۳ ےہ جے 9 و

 اعفاو هدرود وب . یدشمک ه هطراسسا ذوق و توق نون ۰ ۲

 سوغهه طقف ؛ یدشلدیا شرابس تمنص راثآ قوج رب نوجا لی یترفظم
 هلاخ هعیدب رب هدنراکفا كتراراکتعنص نانو راەبراحم رتاس ہدەن ء سوماطو

 ا کو :ندنن رخ تارا . یدلکد راج یتسهام كر ہدوجو

 ہدنسەیاس ساد وله هلبا سادنونمایآ زکلای .یدشمالاق رثا ندەناراکتعنص تلاعف
 یدنلب عقوم و ًارابتعا ندەقیقد یکیدلیا زارحا لابقا عقوم رب هدناتسنانو ( بت)



 ام ا هک وال ا کے یس مس ےہ ڈیم

 سالیزءرق .ردنایاش هرکذ

 ڈیل مہر :قلشارتلکیھ «یرامعم هدنرود كر 1

 (نوبتخهرآ) . ردقابلناحو تهازن یکءدلاکشا ءفاصوا ندیا لیکشت ینسەزیم عیابط

 .ددراو تعنص رب هجا اهد هسیا ہدرامسر یهدندعم (تکین) هلبا
 ینرروصت كف ہللا رتمهد دوم «یرلهع راباق روهشه كلا كنِرود كا

 هلا هک راباق ندیا اوتحا

 ندهکیدروآ كسوهف روا

 -اق ندا ر وصت یتشلبرآ

 دف رارئاو نوت وب . ردهک راب

 ندنفرط یرادرک اش كساپ

 ساید .ردشلیتک هدوجو

 ناکتنس ون وم ام

 یلغوا كنوربم ادعام ندرل

 هدسالیزءهرق ہلیا سویکل

 هدنلامعا رالکه مرای هصاح اب
 لیفت وک رادتقا كوو

 مولا تا 2
 -.رف یکم سون
 ۔ہرق ردشعنصرئا ك-الیز

 یلکه كنهسمک رب نلوآ الثم .رولوا نایاع یارانو كحور هدن راک كسالب ز

 یس یتتعنص رثا « زالاق ہللا ریوصت ینراهقفد وص كناح زکلای نامز شذ
 . ردیا زارنا ۂدراتعلم تجیدا لضاح رقاب لح را

 كلسم رب. هدهداک ارت ی ایش هرزوا قمالوا طوب چه هنکلسم كيتآ
 -وا ارجا ہداہییلوا . ردسوینواپ هدیداتسا مهم كا كکلسم و کردفلک ونو

 . ردشلراقبح هنادنم یسهدوعم رفظ رپ ییدلیا لامعا كداتسا وہ هدنایرقح نان ول

 ییدلکەد وجو كلسم رب قرالوا یا را ےہ مالا یس 21

aات كلسم ر هحمربا ندنفرط سوطیلقیل وہ ەدەدزەنوب ولە یک  

 یلسمندیا سسأت هدسوغرآ الوا .ردل(نوکیم) ءسوطیلقیلوپ .ردشلدیا سیس

 (ردهدامور) یٹیلیربآ ندکیدیروآ كسوهفروا



 یوم خیرات ¥

 ۔اصق دره« وه یرتا سده كا طق . ردب راکمه سوهز و (e) یرا روہشم

 قالبح كلکبهو .رد(یسوهز ایہملوا) کیدریتک هدوجو كردبا لایخ سابتقا ندند
 9 ر لب هدنرزوا یراحاض لومعم ناینوتل [ . یدندنشید لف یماضعا

 هلرلکحبح و رامسر یرزوا .ندنوتلآ انماک یسەسبلا كلکیه ۰ یدراو ی اد

 .یدرادتمیق تیاغ تخت یادروطوا هلدوبعم .یدراو اصعرب هدنلآ غاص .,یدنبزم

 یرلقایآ كنتحتو نلیربتک هدوجو ندراحاغآ رادتمق راساهدو نوتلآ ءیثید لف
 | هاج قاتسنانوب نوتو . یدشلدیا نیبزت هلرالکشو رامسر هناراکتعنص ینلەقرا و

 ۳ ههنتأ» : قلطانب هکیدشلنا بلج ینشتسرب هحردوا كقلخ « دوعع و ندا

 . یدرارد سقاخد كلونو كا كمهمروک ینلکه سوهز هدیودک

Es 

 ینردلود كسايدص ءسینەماقلا . یدہا سن هماقل [ 0 رد ۸٢ ےک ناس

 ١ .یدشمربتکہ دوجو كلسم رب صوص2 هنسیدنکس ایدف

 : سایدف ىدا ماود هدارک وص ندننافو كلس و

 اقا .ردشلوا لئان هتتبح هداملاقوف كنقلخ هننآ «شعا بققعت یهلاخ ةد
 لب ہدایز كا كنلاها یک کیف رک مور یو تم ایس قوت اظ یس

 | روہشم كا كسینهماقل ا ,ردشطظا لامعا ینلکیه رر فیطل تیاغ ہدرادوبعم یرلکدتبا

 سرا هلا یلکه (سقیر هەر سونەو) نانولو هدنسهزوم روول مولا یرارتا

 .ردىلكىھ سوسهلقسا و سوزن وسد «سوطس اف ەھ

 روہقمكا كسوطبرقاروغا .ردسوطبرفاروغآ هدیدرک اشرب ر کید كسايدف

 6 كلمعسط ر حضاو ہن را تارا ی كوو و . ردىلكىھ ( سیزهمه ) یرتا

 .رددوجوم تشاطم هجرد كوص هتققح

 هدنتلا یتسایر كسايدش هد( نونەتراپ ) یران | روہشم كا كنیرود كيتا
 .ردیراهع راباق ەہج هلرلهع راباق سه نالساب

eتما نلیر و هن ال ومعم صكص هدنرود  

 ندر هدهد را دعم 6 عا ممع اهد تاق

 روطنهک یهدنس( اللەس ) كسدعم (نوزه) ہلمحزا . ردشلیتک هدوجو تانییت

 ہا لب وت هم ی هدن ون هت راپ یکی دیبا هسدزوارءوضوم یی زار وصت دناع هنیراه رام

 یر زا لند لرت

 ا كراو رک ےک لک ہدایز اهد كتعنص هدرانو نامز ییدلدبا هس اقم
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 یر ای وکی عوف سو

 تاج یا Eis ا نب تر ناف وانا



 ۶:۱۹ مسر «قلشارتلکمه «یرامعم هدنرود كرا

 كسلفا ره هدنرزوا را وت هم وب .ردد وج وم (پوتهم) کیا نوا هد راتھج ب عوق رش

 .ردشلدبا ر وصت یسهفطو ییا نوا

 ہدنربخا فصن كرصع یجنشب ہدایز ےا هش زت عیانص هدناتسن اب و ى ںرآ

 یسو ضغوط اهد .ردشمشت هدرودو راداتسا كوو لا ءشعا قر

 هدرودو . ردیرود قالراب كا ندرظن هطقن هسزت عیانص كنات ناتو « رود وہ

 یس4ہج كن دبعم سوهز یهدایمل وا

 ارد( کلسم زهنو وله )و (یکلسم كبتا) هدرانا هکردراو كلسم كليا هجیلشاب

 لاکشاء همیسحم هلا یمهبعسط تفارظ ید دوحو «هدیلقت یتعسط ,دنکلبم ۲

 كا كنکلس كتا . ردشلدبا تقد هداعلاقوف کجا شخم تعنص رب هراوطاو
 . ردسایدش یداتسا مظعم

 كتَرود كتآ ءیتعنص راثآ كسايدمف ندنراتسود یممصالا ك ئی
 ینسوەرادا رود كسلق رب :سایدش . رددودعم ندب را هعب دب سه كا وک

 .ردشمربتک هلاح رب توعال ہلیا یاهد راثآ قالراپ كا
 7 3 6 سایدف ردراو تامولعم زآ تب ہدنفح یسهبص وصخ تأبح كادیف

 هدساک هه . ردسانک هه یداتسا هدتلشا رتلکیھ ءردخاوا لوغشم هللا سر هدنکلحنک .ردندهلئاع

 .شعابراکیه قوچرب نوجا نومیک الواسایدیف .ردشعا لیصحت قلشارتلکیہ ندسادبالهک اه
 ۰ روہشم رک وج اھد دچا هدب ات ی راهرطاخ ياق كن رلب رح نارا هدرلاکه 2

 هدنرلنامز كوص كننابح 6 شمشالاج ہدەنمان كسيلق ره سایدنف .ردشمرتک ید رپ ینلکیه

 هسدگ نوجا یغنیدر دشیراق ہلمح ہرا وک نلیرو هنسیدنک نوجا قعا یلکیه هه آ هسیا

 .ردشلا تابح كر هدساخو نسل

 هلص وصخ .یدز احیرادتفار كوو هدنلاعا لکه ص صو خوط «سایدص

 .یدررتسوک اهد رثارب ازفا تربح هدرللکبه ییدلیا لامعا ندنشید لو نوتلا "
 كا . ىدا هداعلا قراخ یرادتفا یدک هدوحو یرالکه دونعم كبتایدف ٠



 یوم خیرات ِ ء۸

 هدکمردتبا مست یلکش كدوجو كرديا هظفاح یزرط كيتا سیمالاق
 عونتم سما ردشمهمهدیا زارا اهد رتارب كوو هده سلا شما

 لکه یشلد لفو ہوا۰ ؛خوط ءص ع : ہی اے ار .یدبا راکتعنص رب كلام هدادعتسا

 «یدرلیا لامعا لکه ہدەلشرابس «سمالاق .یدردہا زارا تراھم رب هلو و ہدنلامع ا

 . یدربتعم كي یرازبوصت رک راب « یرالکیہ نامرھقو دوبعم كسمالاق ہلیصوصخ
 هدبزک لا دعا لاحعا لکه قوجر نو ما یرارادمکح هزوک ارس «سمالا

 تدقلوا عیاض E یرارتا كسمالاق .ردیلکه (تیدورفا) یرتا

 ر ساتم تاخ قرالكه کرا « نورم ہللا ساروغاطس

 هصاخحاب «رلشعا بانتحا ندرا رگتت یرللکش نانولوا بقعت یزبن ده وا مور ا

  هدوجو . ردراشلوا لوغشم ہلیا قیقدت یتعسط هدرل (ارتسہلاپ ) ہللا ( رازانعژ )
 ۱ ۶ ۰ فا ر کن كند < ییلاح كنالضع « یرالکش یفیدلآ هدشولوکو یه

 رد املا ققفدت

 ۱ شل ہناتسنان وہ كونو نکیا جنک ك .ردلماسیس ساروغاطس ندر یف یبا و

 3 نوما (ایبع وا)ساروغاطم هردشمروطوا هد(نوکهر) هدنرودسالمسقانآ ندرلناریٹ )٥۹٤٤(

 .ردشمریتک هدوجو یرلاکیه نامرهق «شعاب (یرللکیه رفظ)
 الا ,ردسادئالەکاھ داسا .ردىل( هرهتوهلآ ) ناک هدنسهعطق (كتآ ) هسیا نوریم

 ا قالراب هدارکوص ندننافو «كلسم ییدلنا سیسأت .ردشیشرلاج هدهننآ هدایز كا
 "لاج تباغ یرشب دوجو ۰ ردروهشم هللاا ,رللکیه حنوط هدایز كا نوریم . ردشلا ماود
 كتالضع ہدلکیھ و ردیلکھ كحنک (ناب آ هراد) یراروهشما هرر دتا مج هدنروص رب

 ا كا یعضو  رلقاحاب هل | لوق یل :یلہوود كدوجو . ردشلرتسوک یرلکلنیکرک نونو

 .ردشملر دتا مج ردق هګ راو هنناع رفت

 ٤ هدنعض و یه یدوحو كياسنا «شمالشاب ہک معا یقرت هي دلوا ہدمہر ہدرؤدو

 ہدوجوادبلقت هتعیبط ییشارتلکیه راثآ .ردشلوالصاح تیقفوم هلیماع هکمرتسوک
 .ددنوربم یالوا قفوم ہدایز كا ہدنجما راراکتعنص نرتک

 ا قددندصم ( تنونسلهس») یرامسر هع راباق لزوک لا رود وب
 < ام ایا

 ۱ لامعاندرم رم بہ یرامسر نیداق کهددبعم وب .ردرا(پوتهم) ۱
 1 هل رلهع راباق را ۰ ردنکسک ك رل رظن 3 كد تباغ راتعضو هدرامسز ردشع ولوا

 ۳ كنا . ردراو تدسانم هدنس یشارتلکه 0خآ یهدندعم سوهز کد ) اسلوا (
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 NV مسر « قاشارتاکسه «یرامعم هدنرود را

 .ردشع ولوااشتا ران نسف تیافهدنزرط یو یف هدلوطانآ هدنفرظ رودوب
 ندنفرط ایزمهنزآ یسهجوز هدنتفو كسوللوصوم ندنرارادمکح ( اراق ) هلحزا
 ندلاع ةع یئاجع ءرازم هداعلاقراخ وا نانولوا اشنا هد (موردو ءسانراقیلاھ)
 ۔ وا اشنا ندنفرط سوت كرامو . رددودعم

 اشنا هدزرط نا اذک ۔ رد,دکلدنا نھ ١"
 ہد(تە٭لم)ہدرلنا ەکردراو رادعم راس اهد نانولوا
 .٠ ردیرادبعم زیمهترآ ہد(غولئایآ) «نولاوپآ

 ندنف رطسوخ اباق ہدندبعم (ایلاغیف) ندرانوہ
 و .ردراو نوتس رب هدنزرط تنهروق شلدا اشنا

 هلراقاراب نیران و فیرظ تیاغ یفلشاب كنوتس
 نددنقت ی اح یذ تعیبط یزرط تنهروق .ردنبنم
 و یخ ودا داقتعا رب هسد ردشعا روهظ

 . راردیا لقن هناسفا هدرب هدصوصخ
 كنفح وچ زق ناو «یرب كنهن دوس هروک هتاوو

 کیدو ن کیا تاحر كزغجزق .شعوق دیسرب هنن رام
 كديس ا رکو ص ٠ شمهلسوس هلرلن وا به یدیس هسراو ره
 كدیسو ۱ كلا« شک روا هلا هلغ وطرب یرزوا

 یزرط تنهروق ندنرقلهر | دہ "یرقاربا .شموو نادف رب مدنتلآ
 طقف . شمراص "لماک قفارطا كلدپس «شمقیچ یراشبط
 سوخ امللاق . شل روبق ورعوط هب یغاش |" یہفر ند رلقار اب درا یینیدن ولو شاط جشن و
 ندنو نوجما یدک هنشوخ هدایز كم یلکش ۹ شمروک یدیس نکرک نداروب فداصتلاب
 قرالوا هعفد كلبا هدزرطو ٠ رز تاب شعوشود یمرتکهدوجو یغلشاب لکیه ر,
 .ردشلا لامعا قلش ی رب

 «هدایز لا زرط و طقف ,ردراو هناکحرب هل و اعفاو اروم یزرط تروق

 ,ردشل و :تبغر ی الوطادنسمیا ممعت كنلامعاتانیرزتقارای:دنیانصیلوطانآ ومدینوبی

 .ردشلدیا احا ندنفرط یروطاربعیا امور هصاح ابو یرللارق نانو یزرط قوی
 یتکیداک هلتروصهن هنیرازرط یی ندنزرطیسا كنهنیرزآ عاص کک
 ىادرف طب  نمالق نورزی روہش نر ا 2

 . ردا اضتقا كعا ققدت یراآ كنورىمو

 ۷ ۱ ؟ دلج یوم جرات ءقیقر دما



 یوم خبرات ۱۹

 ۔انا) روہشم «هدکلسک و هرتمنوا هدنراراوید كسومودوطسب وا هللا سوعان

(uaهد ۲۳ یظعامسق 5 هارلهع راباقوب . یدبا هرتم ۱٥۸ ینانوزوا كن راهع راباق  

 . ردهدنسهزوم (روول) هدسراب هدیراهج راپ ضعب .ردشلرتک هبءردنول

 ك ( نونهتراب ) نانولوا اشنا هرزوا كا اوتحا یتسهسزخ كنہداحتا یفلد

 «(سیزوملآ )الث هقشاب ندنوب «سونیتسا .ردسیارقبلاق ہللا سو یتفیا یرارامعم
 . ردشلا اشنا راس قوحراھد یک یرادبعم (الاغف)

 ٰ ۱ هردهدنس ه اس یسالونوق هنلاح اسیلک هرخ "لا «یساع ولوا هظفاح ردق ه یدمش تن و هن راب

 بارخ كدبعم و . ردرلشغا هظفاحم یدبعم و نامز یراکد لا طبض یاتسناتو ران امع

 I VIAN ردب رلعمط سرخ كالاوروا هلا یرلب رح تاب دن و « بیس هتسلک هلاح ناش رو

 ی رلکدسآ نظ رع توراب رسان امع یتسارو رلرلکی دن و هدنن رح ین اع نلک هعوقو هلا تب دن و

 13 .ردرلشمر وتببس هنسالوا هچراپهچ راپ هر وصوش كف راو راش وطهوط یدبعم نوجما

 .ردلوئسم نیکلآ درول هدهدصوصخ و «هحنلک هنکیدبا ابغي هلتروص هل كرللکیه

 بذاحالا كسلوورفآ یدسم نوتهتراپ نلیدیااشنا هدنسیرامعم زرط یرود
 رد یسامس یامو قالراب كناتسنان وی .ردمشنحم تیاغ یسهرظنم .ردسهحراپ رب

 یتلنوزوا . رردناوا تعنص قوذ رب هقشاب هدبلق هلس یرلنوتس بارخ نلهسکوت

 نوتس ۱۷ ہدەحٌضلنوزوا ء ۸ هدنسهبح .رد ۳۱:۷ :تبسن مش یلشنک هما

 . ردراورب ر یصوصخم هنساع وق كنهنیزخ مدل نانولوا ربصت (اللهس) .ردراو

 هسرزوا رشاط و .رددوحوم یرلشاط راود یلمسر ینعب بونهم ۲ هدنلخاد

 . ردشلدبا كح یراهراحم هلرانوزامآ و راروطنهک رلود كرلنامرهق هلبا رادوبعم
 زرط یوبق «هدنوبتخهره نالوادودعم ندرلانب مهمالا ارکوص ندنونهنراپ

 هدنرامسر زبق هصاح ابو هدرامسر نوتو . ردنبنعتیاغ یراراوید .ردهدنسپرامعم

 ۲۲ لا زازف) هدنیوج كنا. رد لرتسوك تعتص دايز كب

 .ردامالرب نوتل ا یسهلخاد تنیز هناکی .ردشلریدیوا هنمز یساشنا كنانب .ردراو

 ۱ ! شمرانای هنس نوتوہ ابمال وہ

 هعلق ندنفرط رایلناثع هلبتقو هکردراو یدبعم (تاکین) هدر, هقشاب ندرلنوب
 و هن اد ردن ہللا یرلمسر رام یراراود هلدعم .ردشل اللوق ہدنماقم

 هدرلنا هک ردراو رادص٭ ضعب ہدنسیرامعم زرط یرود نانولوا اشنا هدرود

 .ردیرادبعم (ایلاغِف) و (سیزو+ل) ء(سونمار)

 تی ا نو ےک EY ے سا
 ا ۳ '
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 ۶:۱۰ مہر :قلشارتلکھ :یزاسم ہدنرود كن

 « نوتس یا طو ص ہنر رپ ہلراقلقمراپ نمد زن ها كنولوآ و . رنلک هب ول

 لصا نلیئد ( سوعان ) ارک وص ندکږ لیک ندولوآ .ردراو راوبد رب دردی اک

 هدنرزوا كرانوتسو .ریلیرا همسق چوا ہلرانوتس هرص ییا دبعموب .رلیرک ہدبعم
 كايدو هتشیا .راردیا لکفت یا ینکیا رانو هکردراو اهد نوتس هرص رب

 لکه .یدرونولو هدنرزوا هدعاقر و هدنسهتروا كنانبود یلکیه هنت ا نالوا یرثا

 (ردەرەنتآ) یراوزاو نهکیم

 «قارنعر هدنلا ءهرز رب هننسهقرا رقم تاپ «سابلرب نوژوا هدنسهقرا ءهدقایآ

 یزو كلكه .یدشلدا ربوصت هرزوا قلوا نالیبهدرب و ناقلاقرب هدنجوا كنغایآ

 یلکیه وب سایدیف هروک هتیاور . یدیا ندنوتلآ یسهسلا « ندنشید لف یرللآو
 هدصوصخ وہ هسلا رابلەنتآ ء شمهتسلا قعای ند ص ص هسد نیسنایاد قوح اهد

 یلکیه كردیا نایب یغجالوا كلزستمرحرب یشراق ہیەدوبعم كنها تیاعر هفرصت
 رد راممر دتا: لاعا نوا لام

 ءراحالس نلیدیا هده هنمان هدوصم هدنرزوا ران وتس کهدنفارطا ك(سوعان)

 ها( سوعان ) .یددانای لراب لراپ راباق شوموکو نوتل ا «راشاش ی ەمریص ءراناقلاق

 .یدربلیرک هنولاصرب قلئاراق یل وتس ترد ندواقو .یدراو واق ر قافوا هدشاه

 « زام ولو هراپ زکلای هدنولاص . یدرلیدیا ظفح هدنولاصو یسهنیزخ كلەدوبعم

 یلزیدلای  راجلبق «راهرز «رلهحول یشید لیف «راه لوک نوتلآ ءرللیلکا نوتلآ
 هدرلتمبنغو راهده یکی لبق كس ورن ودرام ۰ یتخت یلقایا شوم وک كسخ رس «رلناقلاق

 . یدرارید (سومودوطس وا) هارو . یدرونولو



 یوم خیرات ٤

 (هلسور) هبانب وہ نەروک یتمدخ (ولوآ) هسلوېورقا .یدربلیربک هیانب رب صرص
 یرود هدنسایروا هدكراولد ء راوید رب ہدنسا روا تال . یدرلرو یاب

 یراویتشح ءدەدقرط ینا ۔یدراو قلقحا رب نرم هلکرید یتلا هدنزرط

 .یدراو نوتس رحوا هدنزرط یرود هدنرب ره كرلا و .یدرومولو انب یبا

 . یدیا نہ میز _یساروپ < هکیدرلرید ( كهتوقاس ) هتک هدلاش ندرلنو

 ۱ ٰ . یدیا ندرع ضایب "الماک یسهق كن(هلسور)

 یدبعم رفظ رب قافوا ہدەشوک یهدنجوا ایاق ء ہدنسیرک كنانب یهدیونج
 نک ند( هلمور ) . یدشلدا اشنا نوتس ردرد ہنودش يک صا دعم و .یدراو

 تمام كوو نوجا كمتک هتدصم یک یدربلقح هلو سدقم ندواق

 .یدراو یلکیه موط 2(سوخامو ریه 0 هدنلوص كلو .یدرک ندلو وب یالآ
 ولو قار رب یلزدلای یحوا نا فر ر هدنشاب «هرز رپ هدنسهقرا ڭلكىھ

 یراقدشالقاب هننورب كىتا ا یدک اح هتکلم نوتوہ لکىه و .یدرون

 ندقازوا كنج وغرس دوصم تلا یاس Ee نوغروط كلاتسنان و نامر

 . یدرادر وک یتیداب لر لزا

 -وا فداصت هنسانب كوبوب کیا كسيلوپورفآ نامز یکیدلدیک ندلوب سدقم
 .رد(نوبتخهرآ) هدکهدلوص ء(نونەتراپ) کهدغاص ندرلنوب . یدرونول

 هتناور .یدشلدا اشنا لج ینیدنولو كنجافآ نوتز سدقم (نوبتخرآ)
 ۱ بک تک وک هدنوسشخ مرا .یدشملکید e | هد وعم باغ اوب رک

 هدوصم 4)هتخهرآ نامرهف هدارو . یدسشلدبا اشنا نوجا ظفح یمنص رب ہتحم
 . یدرلیدا شتسر ا

 « نوتهترای) نانولوا اشنا هنمان هن هن | هدوعم یسانب میم كا كسسیلوبورقا

 هنر دعم کسا ناتولوا بيرج ندنفرط رابناریا «نو هتراپ . زد(یدعم کاپ

 .ددیرات | ظا كلا رام تعنص نانو ءان فطلو .ردشلدیا اشنا هدهنس شب
 ۔ هلیدیا اشنا ىلمکم ندنو طقف . ردشلدیا اشنا رادعم قوح رب اعقاو هدناتسنانو
 «شلوتنو مظتنم تیا راشاط .ردشملیبای ندن مم (كبلەتناپ) نونەتاپ .ردشمهم

 .ردشع ولوا عضو هلتقد لاک هنیرزوا یرب رب

 -وآ رب نلیند (سوعانورب) ارکوص ندک دیگ ندرانوتس یکءدنسەہج كنانب
 ا ا یہ یسک ےہ دو یت ar ران سم سا

 سنن ارش چا تا تاب کک ا

 0ں پہ ںی تی سو تا ھر



 GUY مسر «قاشارتلکمه «یرامعم هدنرود ك٦

 .ردراونوتس ٦ ًاضرع ء۱۳ ”الوط دانہ .رددصموءانبەناکیندیاراہتشاہلبا کالزوک
 | هروک هنالپ رب مظتنم یتآ اشنا نایالشاب هدننامز نومک ء سیلاب ۱

 «سلو ورق | هصاحلاب نا

 كنيشارٹلکیھ رانا لزوک كا

 قره ,ردشلک هنلاحیرپشم

 یهدسلوورقا كراباربا

 - ردشبا ریمعت "الماک یتابیرخ
 6 ہناربمعت و تا اشنا ۱

 سایدف یتسود كسیلفرهپ
 هيو اعقاو .ردشعا تراظن

 فاتح نوچبا یی كعقوم
 راشمشیلاحراماسروراراکتعنص
 یر دم € ڭاسايدىف هدهس

 هر وک هیهان نبع كرارثا نوتوب
 .ردشل ا نامان یل رک هد وج و

 ندنضاقنا سا كسلوورقآ

 کكرابناربا ̂ امسق راەچراپ نالاق
 یدبا هنیرلهابرخم تا ارجا
 لاش هرزوا قلوا هرطاخ رب

 لامعتسا هدراراود کهدفرط ام  نولوبآ نالچ اراتبک
 یهدیونج .ردشلاللوق نوجما كمل هزود ینمز راهم راباق ہلرالکیع هد اف «شلدیا
 نامز هلراوید و نوجما قعازاق رب رب هقوج یک ینیدنولوا اشنا نیکی راوید
 هنساشنا ریس رب هنفارطا تكسلوبورقآ ۰ ردشلریدلوط هلفار,وط هدقلءرآ یکه دنت
 مکجتس س دلش رهب .یدراو روسرپ نتم هدنفارطا كتهننا کنوح .یدقوب موزا

 نوحما كو یتح ءشمریدتبا اشنا یسوباق تنطلس رپ هسلوورقآ هنر وباق رب

 . ردشعا قرص نالا ۷۵و ۵

 عساو تباق ندیو رم یانگ ید ہدنف رط تل | كناياق یندنولو كسلو ورق آ



 یعومع محیرات ٢

 یزکم كعبانص هد(اسعلوا) و (ینلد) ارکوص اهد . یدراشمریو تسها هعیانص

 ا عیانص یسا . یدرومشت نت زکلا روان .یدروسدیا لکتن

 الم . یدرلروسدیا كارتشا هن هموم تالیاع ون ہلرلاھد یرلکدتا اوتحا هدیرل

 .یدنا یلزوشاط < سوطوتلو ءماسر كووت كا نشیتب 57۲ درود تک

 یتعصوزرط یڑودءدایزاا ہداروب .یدزناخ یتم ا رب كو وب هد را هدام وب

 هر یویرت «مسر هلبا هنیزت عیانص ہد( نوک یس) ءرویلوا امرف مکح

 ع كرلاروا .یدشلا قر هدسوق هدایزلا ممد . .یدروشیا

 ا رار كوو تازا كرلكنر

 e 6 شلوا لصاو ھ۴ جم یسفر كعبانص هدرود سنله رب

 یرلبرح زهنوب ولهب ہا اواو . د ما غ هدوجو رازلا سه كلا هدنف رط

 ها عو اک و f یدشعا فرص یوفو تور نونو هدنسانا

 .یدروملاقیلاغن (Ey لودسهسرزوا یرلهنا راکعادنا رکف هر زاکعص و

 | كوو هدهدنلاعا وزاو یککیدلک هدوجو هعیدب راثآ هدرعش و ورتات ندفرطرب
 . یدرولبرتسوک قرر

 یراصم ندا قوت ادار كا هدهتنآ ارکوص :ندنرابرح نارا 7
 لب لب ۱ 5 1 یا مزا

 تابح «یتتنما كەن ا هدایز ندمش ںھ سالف وتسمهب . یدنا

 ء دولآ هراشعا ظن یااشنا كجهدبا ناما یتاحاتحا كليا كنهنارورحلص
 نومک .یدروسردتا اعنا یرامتحر هرب «یرلراوبد هنآ ہلتناتمو ترغ لاک

 ٣۷٢ یرود رک كتساس ءالوا . ید شمر دشالزوک هقدلوا هنآ هدننامز

 كنادیم هحنجوم یلوصا یوپی .یدشلدیا مظنت ہروک هنالپ رب مظتنمیلحم رازاپ

 نارود هدارون تالماعم نونو 6 رولیدىا هطاحا هژلرلرودیر وق لوتس قارطا

 ی( موزانعز ( كتنمەداقآ 6 رول رارانح لکل و هنلحم رازاب . یدروسدا

 | اشنا راماج و یراتکم رو تاہح ا ‹ روسەلسوس ہا رلکحمح

 كنیرانامز برج یک یتیدنولوا اشنا رادبعم یی یی هقشاب ندنوب .یدروینولوا
 4 یدرولبربتک هدوجو هدهد زر راو رلهح ول نوجا قماع و وا یارطاخ

 اشنا هتما سوهزهب یمهمدلا ندرلدعم نانولوا اشنا ہللا یسءدعاسم كنومک

 كشساسرز هدنجما رلاس مظعم نایولوا اشنا هدرود و . ردیدعم (نو زه) نانولوا



 لصف یح درد نوا

 مسر « نلشارتلکسه «یرامعم هدر ؛د كا

 (۹ س ہ٥٠ داللالق )

 .ردشلوالخاد هبهرودرب یی هدعیانص اکیس دن را نارا

 «رادتقاو سح نانولوب ہدلاح ر شمشووا ناه ردق هنامز وا ۶

 ناشیرپ و بارخ ہلیرامکلہت برح ءشمبا فاشکنا نوتبسب ازکوص ندرابرح و
 هدوجورلرا سفت اهد «هغمشدلاح هدایز اهد راراکتعنص نوجما رامعا ینطو نالاق

 . ردرلشلوا روح کمیتک

 ندیس ون . یدیا هنآ «نالوا ناشر و رثأتم هدایز كا ندنرابرح ناریا
 دانا رانارا اهد . یدروسدیا لکم هنا هدیزکم كم تابح هدعیانص

 رارف هبهننآ یغوح رب ندراراکتعنص نامز یراقدالشاب هطبض یرللحاس یلوط
 هلرهش بارخ یسا .یدرولوا امرف مکح تلاعف رب كونو هدف .یدراشلا

 كلشیا كا كنیزکد رلەطآ ینایل (هریپ) «روینولوا اشنا رهش رب یکی یدمش هنیرب
 دم تعا رار هللا یسساسس دوف كەتا . یدرویلیدیا لیوحت هلا لا

 ندنف رط رلاک ذ لام شید هنر لصح نوا .یدروسدیا دياز هدیسهس

 .یدرولیانممأتینسقرت هدنحا همان تب رح كعلانص «یسلداهرادا هل ر وص تبر وهم

 .اربس . یدیا الحس ء لحم ندیا قرت هدایز لا هحمیانص ارکوص نو ا

 ارکوص ندکلیا تیرفظم زارحنا یثداق,«رارابزاب یرانارت تنا ۱

 ما كعیانص



 یوم خیرات +١

 کک ا )دت هقوف كنکلس روکسم هه قع كنکلسم كوط نوح ا

 یلهج . ردلاح یسالوا لصاو هتقبقح كناسنا هحنر کف كنورپ .ردشمروک یفاک

 یرلیش نایلوا لصاح فوقو هنهنک هبلعءانب .ردتلیضف كویویكا نوجما ناسنا كاملس
 لقع نوحما قلوا راتح ناسنا . ردتداعس رب یقمتح كا قماعالتاق هنتحز یرحت

 رال دلا :یتنهک او
 شمامزای را نرم ا ی .ردشمامار رتا رب چه نورب

 .شمقحالاف لوهح "هلاماک ناه یل نوسر «یدهسل وا

 یاحفصیکوب هفسلف ردق هرصع یحنکیا ندرصع یجندرد 02٦

 هدنروص رب یجمردت هعیبطلا یاروام مولع ہدرابتکم نوتوب الوا . ردشملا بیقعت

 كوو ییا هدهدقالخا ارک وص اهد :شلرو تما هفالخا ہدایز كا كره دبا كر

 قجاریدترآ یتکوشوتوق یشراق هجراخ كناتسنانو طقف .ردشع ولوا عضو لوصا

 اقلا تواخر هبهنادرم ترطف کسا « تلاطع هحور هدرب كج هديا لسوت ہللاسو
 هدنروص رب یحجردن یللاع نانو یراشتناو ممعت كنهفسلف كلاسم ضعب كجەديا

 .ردشلا قوس هضارقا

Eای نیس یا ازم تعا  Nتن ہوم یر قوت ایا ید تام سب یاس یاس لب سس رک ےب ںوساس وف یز اس کیے  



 تا یاب یی عم یے ااا د

 ۶۰.۰۹ هفسلف خیرات ورتایت «رعش ہدنرود كر

 كروکس ه) .شمرریو سرد ءرالبوط ہہجتابرب قافوا ینراقوچ رب ندنرلتسود روک

 تب رم یک ی( لوك ىل ) كلاطتسب رآ «یس(یبهدافآ ) كنوطالفا قبط اک وس اھو (یسەجتاب

 .ردشلا میلعت هفسلف هلس هن رسا تح ۰ شمراشا هن امص تاغ هل رلتسود ںوکی ه .ردشلو

 : ردرلن وش یرازوس روهشم ا روک ردەنابانحیلاع هحرد كوص یسەمانتبصو هر وکس 4

 كارتشا« روک ه .«ردشوخ اهد ندقلآ كمرو»-«ردززعم هلسیسهرطاخ كتسود رب شلوا»
 هزعامز ندنراب ا لر وکس ه . ردشع| تافو هدنسهنس ۲۷۰ روکم# . یدزتا لوبق یلاوما

 .ردترابع ند(تایمکح) هلا (رلبوتکم یسلف) یرلندبا لاقتنا

 قالخ او تاساک هم وطنم «ققطنم یکی نیدلوا هد راک اسم راس ؛ہدہدنکلسمروک ۵
 كنامواجم ةفاکرقطتم هغ زط لش روکے . روراو ا بب تے
 تشه كنهسوسحم ا ياشا ٤ تاتباک هلع .ردا تانا یفیدلوا لصاح 4۱ ساوح

 یک س وطب رقوفهد ؛ هدروکس ۰ ردللدبا قلت هرزوا قلوا ترابع نده

 ۱ . ردیا لوبق یغیدلوا کرم ندرادرف ؤزج كنادوجوم
 یرئاغ رب به هنیرزوا اشا رانا طقف ۰ زا راکنا یرادوعم روکی#

 «یسهباغ كقالخا .ردمسج رب قیقر «حور هحنرکف لروکس .ررتسوک ینفیدالوا

 قوفام هرک زب نانا .ردعبات هناسسح هدتداعس. ردنراع ندنسب رگ ف٠

 یراسسح زیما قوذ نوجماقلوا راتخ «ارکوصندکدتآ درجت ندراوق روق هعسطلا

 ۔ارطضا هدنکوص یسهحش دلرانو هکر دراو راقوذ ضم طقف .ردلامالشاپ هفهارآ

 . رد.دکا قیرفت یرلنو « تیز لصا .رولوا رجش هاب
 رکیدهدهسیا شلوا رادم کمر دمت راتاذ رورلادتعاو کد کلم روکسه

 لاعفا كمسق و «شمقح هانروا اهد مزیروکی4٭ ر صوصخت هماوع ندفرط

 .ردشلوا بس «هلازا یت او تدش كتقالخا نانو یک۔ا یاکرحو

 رب ضقان یرکیدکی هدننیب یلسم روکیپ ہلا یلسم نونیز
 هرزواقلوا دنتسء هنیرزوا هہش «یماع وقهباتروا كراءدعاق ماط

 ہد یسسؤم كکاسمو .ردشلوایداب هتروهظ كانکلسم نوسیر ینب(مزبسیتهکس)

 .رد نوریپ یل( سیلأ)
 ینسهفسلف كسوطب رق ومهد هدعب ءشعِا قلماسر الوا ( ۳۹۰-۲۷۰ ) نوری

 رصاعم رکید ہدنورپ . ردشل|ملمآ یکلسم نوسر هتراشادنطو روا لصح

 قلوب یداعس تیاهن ۰ شا یاسم فرص هیرح ینداعس قیرط بہ یک یرل

 هلو سس د « هل و رہ
 و 4



 یوم خیرات ڈ۸

 ەسرواوا كج دیا كاردا یراکفاو هسمیکر لقاع .ردصبنم كنہلماک تداعس «هفطو

 هفطو . ردو نالوا مزال هدلوجما تداعس هکرولوا لئان هيەصطئ تمالس نھذ

 كو ء5کردتلافسرب نیرد ہلیوا هد مه ردتلافس ءیشیه نانولوب ہدنجراخ تلضفو

 .ردق و موزلەنعت ینسەجرد

 هسر ولوا اطخ ولردەن ہکنوج

 ا کمادام نوسلوا

 «روفار مورح ندیداعس

 یبع كنیرر اطخ سه
 رب یکلسم نونیز .ردکعد
 شده ةانخاوم قوج

 نورهحح اجزا .ردشلوا

 هدناذخ اوم هدنتح كلمو

 نوسز كعد» :قراتولو

 هلکم رردلوا ینسابابهحنک اسم
 دن كمریدلوا سورخ رب
 . شعد «! قو قرف چمه

 یرکف وب كنورهحبح

 نویز طقف . ردو غوط

 هدننب یربغ كنا هلکلسا قالخا هدوا هک ردشعا حاضیا یهطقرب زکلای یلسم

 .ردهدکلیا قالخا «یشیه هجر کف كرابنونیز .ردسامالوا دوجوم كارتشارب چیه
 .ردحصه یسهقشاب ندا

 هن ادىم هوکلسم روکیه هدنامز ناغآ وا یلسم نوسز ےن ۳ ۳

 ۱م نوسز ناه ناخ كلم و کردتمقح ۲ E وکی
 ںؤووکسم ینسوم ككکلس روکیە .ردنک

 هلقل هجاوخ هدنغوچرب ندنرلبتکم نانو الوا .ردشغوط هد۳ 4۲ .ردیلماسیس روک

 كسوطبرقومہد ہدایز كا ء شلو زسموزل یتس(یوغواەت ) ددوہزەہ « روک۔ .ردشمالشاب
 كردبا دانا كلم رب صوصخ تود نامز ییدلک هنشاب زوؤوا. ردشعا ظح ندنلوصا

 .(۳۰<) ردشلک ہي (هتنآ ) نوجا ملعت یکلسم وج

 (ردهدامور) ر وکی 5



 ۶:۰۷ هفسلف « خیرات «ورتاست عش ہدنرود ك٢

 .ندنکلس نوک # نونز ۔ ردنونز ہاوس و كل ٦

 ۔راردپا باتجا ندنواخر نابرا كس ییا ییا تونز رن ٦
 .یرلقدلوا لهاح یراقوج رپ ندنوساک .ردهنالاقتسم یراتکرح «هنادص یراناسل

 راکتیاعر هب همقطنم تالبلح :شمروک لیصحت بهرانالوا عبا کل نونز هدلاح

 نوطالفا یلسم نونز . رارریدتا دانتسا هی هعسطلا یاروام لوصا زت هدقالخاو

 ٌهطَق قالخا «كلسمو هلصوصخ .ردکلسم ر مات یک یرلکلسم سلاطتسیرا و
 لا كنکلسم نونیز . ردیا لافشا عقومرب كوو دره رکف عا

 .ی(صودا ) ارکوصندنونیزی(نویتیرق) ناکهدنسهطآ (سیربق) یراسسؤم مهم
 . ردصوییز,ریخ یل( سوسرط) ءسیتنا هلق

 .هاقلن اولههد ستا هلق شک نوجا ی رلشبا یدنک ههنا لواكلبا نوسز

 .ندنرارکف هجا كنوطالفا ٠ ندنناعنع كنهننآ مد یسکیا ره ی ا

 ترا هث دلوا هتعنص ؛شهاوخر :تیدج رب هدب راز دنک اگ .یدراروسمالک |

 شا افا هنظو ولرده هدسسأت ینکلسم ( كيئوطس) كناذ یکیا و .یدراو
 .هاتروا نوسز لوا لیا یلس و : ربلس هل دنا هصالاخ ہلزوس یبا یرلقدلوا

 ره ینکلسم نونیز ہد عو ز رخ .ردسشللا کو لکا هدستنا هلق ,شعوق
 یا هعنقم نہا ر یلسم و هلا هجو كجهدیا هعفادم یثراق هناذخاوم ولرد

 .ردشم ردهلنکنز

 كستنا هلق .ردبا تیاعر هراصتخااعاد هدنرانآ .ردراو یرا زا كب كنونیز
 ؛ ردوودیم نقرا سفانا یس(مدبصق ہدنقح سوهز) .ردقوح كى هسيا یراآ

 ساسالاسا ہدکلسم وہ .ردشمتِیاممعتءدننامز رایلامور هصاحلاب اسم نونیز

 ھدیسموح کف( ع) تک لع) ء(قطنم) :ردراو لع چوا قرالوا

 تانُماک.ردکعد تانماک «لک .زامالوا یتدوجوم كدرفو كؤزج هخدالوالک :ردوش

 . ردیتمالع رپ كنیلوہال حور نیناوق وب . ردمبات ہنیاوق ںیغتبال « ہنالدبت یماد
 اشا نیناوف .ردلقع ندیا هرادا والا رادیو امت رب كس وهال حور سش حور

 .هدنروصرب یسط كلاعفا :تداعس نوجا ناسنا .رلسانولوا كاردا ہللا لقع قحا
 مہات هدهیمعق تروص هنانناک نیناوق یکیدلیا كاردا كلقع هدوب . ردیسالوب ماتخ
 .ردتلضف«كلسا یتبقح كا هدنرظن لقاع .ردو تلیضف هتشيا .ربلی:ہلیدباەدلا هلقلوا



 یوم خیرات ٤٠٦

 .یدص وصخ ه هنت | «هفسلف لصا .یدندناسق انتتسابهراکلسموب طقف .یدروننولوت

 و هدايزلا هدو .ردشلوا وح یرلق وحرب .ردزا كب هفسلف را قلعتم هرودو

 داآ كنرافوسواف رود

EKرتک هدوحو - 

 قف وم کم تک ایوندن رلمهم

 شا تأشن ندنرلمامالوا
 ارک وص ندسلاطتسپ را رد
 مهم كا رود مهمو نلک

 اراغهم) یمهشسلف كلاسم

 هلیا یرلکلسم ( نهریک ) و
 ۔وطس) «(نویسلک .كينی )
 « (یکلسم نونیز « كی
 روکسە :مزرول 7 (

 و (اراغهم) . رد (علسم

 كا كنيرابتکم (نهریک)
 -و ه (یینهربک ) یلاجر مهم
 .ردنوملنسیلاراغهمهلارود

 نوسلک ) ہدنجما كلاسمو

 یتم ا هدایز اهد ( یلسم

 ACL نوسلک .ردز ا TL لونیز

 -وسید «فوسولبفكوبوب ندیا اجر ینسمەمیا هکلوکندردنکسا كویوب ءیساپسمھمدا
 .یدیا (نهژوسد) سگ

 ردوا عیاض "هام اک رارتا و قو: . یدراو را ضءب کل ساک و

 کت ے یاتتآ ر كان كاسارقوس یسوڑم لصا ککلسم و

 تايجر هایرسرس «رلردیا ترف ندهعاعجا نیناوقولرد ھرلنالوا بوسنم هنکلسم
 تاک نوجما یراقدنآ زوس قراشاناص هرات بولک ندلو . یدرارایا را ضا

 .یدشملسد ین (نوسلک) ہدەنرلکلسم ٤ (بلک)



 ۶۰ هفسلف ءحیرات «ورتاست ءرعش هدنرود كا

 ہدنتح (یساسا نوناق) سسلاطتسیرا  الثم . ردشعا لاک ا ہللا هراس تاعش تام

 هدوج ورئارب مهم تیاغ (راد هنناوق) هدتسارفوعهت ہدلاح ینیدلوا شمزاب رثا ر

 ان ) قرالوا مات هللا راهحراپ قوح رب ندنراثآ كتسارفوعهت مولا .ردشمربتک
 رب هلمان ( عیابط ) هدرب و یرثا کیا هلبمان ( تاتابن باسا )و (تاعشت رتاد ہلا

 .ردراو ینللأت

 .زامشا غوا ہلزاە رظن كوو یکلسم نوساشم ییداوابوسنم كتسارف وغ

 دعاوق كلرللوصاهلمحاب هللا تادهاشم قلعتم هبهعسطلا یادوام لع یایدا كاسم وب

 انادنوجماكنوب .ردلئاقەنغیدلوا شما نیمآتوعضو هلبماع كسیلاطتسیرا یتسهیساسا
 وطارتس ندلاحر ںوسنم هتکلس نوتاعم . رارونواو اقا ٣٦

 وعهت یرالاعلا طقف .ردلاع ررب هدخرایاقد هللاسونهسقوطسیرآ «سانش تمکح

 .دالشاب هفسلف كلام یی اک وص ندتسارفوعه .ردتسارف

 باسقا هبهیفساف كلام نایالشاب ارگ وس ندا زوو او

 هبا نوطالفا ءہنتآ طقف .یدا ینجا یمظعا مسق كراندیا ˆ :

 قنور كنرکلسم (نوساشم )و (نونقارشا) یرٹکفا سنسات لا
 یرلف وسولف دون و لا .یدیا یرقمر مشحلا كن هفساق یالوط ندنسهداعلاقوف

 ٠ یدراربلک هبهتنا بہ نوعا كما ثح ندهفسلف و كم هاکید

 ناوکیلدم كتسابس .یددعاس ك هبه رظانم نف یماوه و تابح تن

 و . یدجاتحم هبادغ رپ یراکفا كلرابلکیتا ہدنرارود ضارقناو هافر وہ ینیداوا

 هنارارحا اھد تابح ہدەضتآ ہلیصوصخ . یدرویبدیا نیمأت هفسلف هدینادغ وہ
 هدنراکفا . ہدتکرحع۔ زرط که :یدقو :لارعو لاو هب ۔۔۔-

 ندنن( نوک ) كسلاطتسیرا هلا یم(یمەداقا) كنوطالفا . یدتسبرس هلساع
 ۔ وطس ندیا لکشت یی الثم ۔یدروہبدبا سسات هدهقنلق کلام ۱ 9 ۲

 یەداقآ یی نوبقارشا ء یکلسم روک ہللا (یکلسم نونیز ) ینعی ( كی
 .یدربلکهعوق وراهثحایم هدنسهزا یرلکلسم ( نوسلک) ینی( كم ) هلایتکلاس

 نوت و نتٹکیلمرغ « ندنس سه .یدبا یڑقف نونفلاراد و هنر یسوغوطاهد

 سسأتهد(نهرک )و(اراغهم) هدنج راخ هننآ .یدرل رنالپوط ه هننآ نافرع نافاتشم
 هدلاح رب هبجوک اندام هسیا یهذء نوسلک  ردیا ماود هدقرت هدرابتکم نایدیا



 یوم خیرات ۰

 .ردک اق هلا یتلاعف كلقع دوم تنقع یل ثكنسوهال مق كحور «تداعس هلعءاس .ردس

  لدنفرط رافوسولف « هدلب هحمشرظن هطقن یهدنقح تسابس كسلاطتسیرآ
 | یهر ہللاع .ردهلاع «ندیا لیکشت یەدلب .ددرتسانم رب یرکسع رونولوا هرادا
 . قحالوا مدآ رب لتلضفو ید «رورینطو رب یا نج وح .ردساسالاسا هدنش سه

 مسز « هم زاب ءهموقوا < هدنجمآ را اتمام رک وا هغجوح . ردلمر دشت هللا هجو

 ۳ یتساتح لا ی قسوم . .ردداوم نالوا یعوزل نوجما هلمع تاح ءقمسانمح و
rEاب  lSجر » | ار  

 ۱۳۲۱ ۵ ترک ےن ردیا تمدخ هنامکت كنهناج و ہیرکف

 .ردهفطو رب دباع هتموکح تاجا هرادا و نما ەر هبلعءاس

 انا هفظو رب كوو هدتندم ناهح هلا یرانا و راکفا سلاطتسیرآ

 ۱ .ئ 7 70 نشبتس هدنرلکوص یالقتسا رود كلاتسنان وہ هردشس

 . رلرود كجهلک ءشعا هصالخ هلبماع ینهبملع و هبرکف تابقرت نلک هلوصح لوا
 ۱ تمدخ يیدلیا اها هتسرمشب كاسمل اطتسبرآ رده ادا رکف قیرطوت یی نوجما

 ۳.ان كم ییدتا سیسات هلما ( نوساشم نوکی ) . ردیولع كب
 ح (C0 كىوطالفا قط یکم و كسلاطتسرا ے ردنشل ا ماودهدارکوص

 .رد وطارتس هللا تسارف وع یرادرک اش كوو كلا كتکم و زدی

 تم را ره

 ۱کلسم اعم (مزتهاسره) یبا سات كسلاطتسیرا
 . .ردشم|تمدخ كوبوب كب هکلسمو تسارفوعه ندنناکرا مهمالا

 [ نکیآ نک تا. COV ) ردشموط ہدنرہش (سوزەرەن) ہد(یلادم) تسا رف وعهب

  هصااب «شلآ سرد ندسلاطتسیرا ارکوص « ندنوطالفا الوا ت تسا رف وع 4 ناک ههنا

 سوماطریت یمسا لصا هروک هتیاور شک هو اراد یک سد كس یلاطتسی رآ
 . هنسهویش هننآ یسهویش كتسارفوعه . ردشمربو سیلاطتسیرا ینمسا تسارفوعه نکیآ
  .یدشمالک ۲ ندنظفلت یفبدالوا لە كتسارفوعهت «یرخات توا اب قح . یدلکد قفاوم
 5 را یاب «شمرک ہد( ) یتاح نورو .یدا لنت 1 الق تسازفاوع# طقف
 ۲۸۷(۰) ردشملا تافو هدنشاب

 نالوا عیاض یمەفاک ناه .ردششار ربا یب ناک زو کیا تسارف وعهب

 هت یک سیلاطتسیرآ ہکربلشالک ۱ نامز یتیدب وقوا یرامسا زکلاب كارلا و

 رت كنىداتسا ًاضم یتح «شلوا لوغشمهلایعاسقا ةهفاک كملع هدتسارف

 ولعم ضعب كسلاطتسرآ «تسارف وعهب < ریا قسعت ہدایز اھد یرلعوضوم

۱ 3 
۳ 
۱ 
3 
1 
3 



 DY هفسلف ءخیرات هورتابت ءرعش هدنرود كرت

 ء تارواح : هدرلنا .ربلسالیربآ همسق چوا ەحىلشاب رای كسلاطتسرآ

 ہہ هفسلف) یزاروہشم كا كلرارثا ینیدزای داع هنارواحم .هسیردت رانا «هتملع رانآ

 راثآ . رد(یاد هرلرعاش) «(رناد هتلاصا) ء(ئاد هتلادع) «(مهدوآ) «(همت) «(رناد

 دن رانا .دد(یسساسا نوناق هنا ) ءا 'روہشم لا لاقتا هزعامز ی کک

 «(حورثحس) :(تمکح اع) «(هعسطلایاروام مولع) هدیرارومشم كا كنسهسیر
 « (هدره وف وص) « (تساس) « (تایاوبح ےرا) « (یراسرد قالخا هخراموقس)

 .ردنرابع ندهراس و (نایب لع)

 ینی نایاشای هروک هنیرظن ٌهطقن کهدهعیطلا یاروام مولع كسیلاطتسیرآ
 درب په تاب و ناوبح «ناسلا . ردراو حور ہدش نه ناواو نوو ء نهلس

 . ردراو هسان وق رب « تابح رب للخاد هدهدنسه کنوح, ؛ ردکلام هحور

 یعون چاق رب هدكحور نوجیا ینیدلوا عون چاق رب رلقولم تاحیذ طقف

 . ردیقع حور جور دنراناسا . ردیدغم حور « ور كناباس . ردراو

 ی(لکش) كن(هدام) نانولوا ریعآ مسج «هدحور .ردیححور «یور كرلناوح

 طقف . زامایاشاب هدارکوص ندنآ هلعءاس و زامالیرا  ندمسج هقالوا دوجوم
 یحراخ ءقئاف هنصخشكناسنا وب هکردراو هصاخ رب ہلیوا هدنسلقع حور كناسنا

 هحیلل وا < ساق هثدلوا تاحر ناسا هدام یوهال و . ردنوهال هد هققح و

 .ردیلصاكْیش یھ ءقح بانج .رددوجوم ءقح بانج .ردپا لاقتنا هنوهال م اع
 بانج ندیا قلخ یتکرح و هدام .ردوا ءہاغ هناکی ندیا حاضیا یادوجوم هفاک

 هحوتم كش یه .ردیلزا لماع قح بانج .ردیدنا ترخ و هدام نت قح

 «هج وتم هقح اک اک تابح هدتععط نوتوہ . رد ولع باغ ینیدلوا

 .ردلکد یشرب هقشاب ندقشع رب مظعم یرابتخا ربغ و یرابتخا

 ءوجوم هفاک . ردللغاب هجرد كوص هقالخا تساس هجرکف كسلاطتسرآ
 تالاتکت س ءہدتلضف هصاخ ابو ہدننساحم كحورنداعس .ردنداعس «یسهباغ كياد

 ییدتا نظ كنوطالفا .ردلکد یرطف هقالخا تلضف . ردهد« رکف و هبقالخا

 ینیدنازاقهدنسهیاس هنارارحامزعرب كحور .ردلکد هدیسهعسط هح كملع یک
 هقالخا نساحم . ردنا لست ىسەقالخا نساح ثكحور «داشعا و .رددامتعا 5

 اتروا مات كرانو تلبضف .ردکلا لصاح ہنزاوم هدنسهرا طیرفت ہلا طارفا هسا



 . یمومع خیرات ۲

 و : عی .(۳۳۵) ردشلاق يدهن 1 هس عبا نوا كردہا تدوع هب هنن ۲ ه دعا ۳۳۰۵

 1 ا سیما و «ریشل) را هدانا و تو و ثكلسم ہوا جا

 27 لرد دیس e قرش 2 اهدو دشرانا تگ به

 3 نالو عوقو هدنملع رلیل امن ودک ام دو ۲ اکرم نه دا ردنکسا «سلاطتسیرآ

 ہا( سیکلاخ ) كرەلىدىا ماہتا ہلکلزسنہد هدعب .ردشلوا روبجم هفمقبچ ندهن 7 هن رزوا نالغ

  Eردشم أ تافو هداروا ارکوہص هنس ر )۳۲۲(۰

 .ردشقارب 22آ قوحر هدشمهلدا روت طقف « شغا رشد را ق قوح ك سیلاطتسیرآ

  ۶ردشلدنا رشن هدارواو یت ہار ندەنت 1 هدنرود الا وس رارا ۰

 هت رکف كسلاطتسیرا .رزکب هنسهفسلفكنوطالفا یسهفسلف كسلاطتسرا

  ۶۔رب یرلش تی کی رر «هدحور ول . ردکعد قلوا ففاو هیاسشا حور

 نوتسب اا هراکفا ء نوطالفا .ردبا باجحما قعارآ هدسومع رکف نردشل

 هللا اشا کم هداشا كركف سلاطتسیرآ هدلاح ييدرو تیدوحوم رب هقشاب

 هدتققح یرکف هجر ظن هطقن كسلاطتسیر | هیلعءانب . ردیا داقتعا هنغیدلوا مق
 . ردمزال كعا یرح

 ین ر اساساءینسەیلوا رصانعكئبش وا ءكملیب "یشرب ہجم رکف كسبلاطتسیرآ
 ءیرادقم «یرهوج كثيیش وا ءیراساسا كئيش رپ .ردکعد كما زیبع یاسا و
 یٹڈکجەنلس لصا طقف .ردنراع ندنسهفلت تاسانم هللا هراس یاشا ءیفاصوا

 AE ندرصنع ترد هدلصا كىەدام رب .ردىلصا كهدام یتعی ؛ردیهوج

 یسجنکیا ؛(هدام) یکیدتیا لکشت :یسجنرب .ردکرم ندیس ترد ندیا لیکشت
 یسح درد ؛(لماع) نرتک هدوجو یلدبتو یسحنح وا ؛(لکش) قا كم هدامو

 و نوچ ا فوفو هنیهام كسشر هتشيا .(ہباغ) نلک هلوصح ہدنسەپاس لدبت وہ
 ا هرظانم .زمشتب هرظانم زکلای هدنوجما كنوب .ردمزال كملي یهطقن ترد
 ہلباەجو كجهدیا هصالخیرهوج كئشرب «یتیقح لع .ردنرابع ندننامدا كركف
 ہناثداح قیقدت یئیش وا ہروکەحماتن نانولوا جارختسا ندفیرعت وب و كتا فیرعت
 ںتکک نیک ہدزرط رب دتسم

 دنتسمہناٴداح هدیسهلحو شما قیقدتیاثداح نوتوب ہللروصوب سیلاطتسیرا

 مسج تیاغ یر یہ كرهبرظنوب هكر دشملا عضو راهبرظن قوج رب هرزوا قلوا
 ردشما لیکشت عوضوم هرارتا

 نر ات و را E ا DE وو یک ا زس ۳ 93



 ۶ ۰۱ هفسلف هرات ؛ورتایت ءرعش هدنرود كرتآ

 هدنسلش راق ه ولع ۂرظنم 2 هل وہ زدن شا كکالزوک یداوا ءیث نرتسوک یلتمیق هدازكا

 «! رولوا مها هن كفرطا بابش ندا بذحنم ینس نوک و .كتنز و نوت[

 .یيدلبا اه ا هدراکفاو نام خم را دا ار ام تباغ ییولسا كم وطالفا

 کا هما رفا «یرلناتساد كرهم وه .ردکو ون اهد ندنککرهموه هسلا هفطو

 قفوم ما هس و تاىح ن هدناتسن اب ود هلا یراناتسادو رهم وه اعقاو . ردماح

 ندنساسا راکفا یاس قدا اتا هنرروا رارعشوب «هدرصع ینشثبطقف .یدشلوا

 هرلرکف نایرع و هتشيا .یدشلاق ناشیربو نایرع یرکفو حور ناو «شملقم

 «نوطالفا .ردشلانیمأت نوطالفا هدارکوصاهد «سسنارقوس الوا یهاکاحتلا ہناکب

 .ردبلهتنا رب مان ہلا یتیلوتفم هلا ییمط قوس هنسح «یسهعاجاو هقالخا راکفا

 -رضحتسم كفلناتسیرخ ہدەللا یالیاع یئراق هب هقلطم تیدبا یتولحم ههلاخءوق
 .رددودعم نل

 .( سومهدافآ ) كنوطالفا هن یرادرک اش ارکوص ندکدتا تافو نوطالفا

 -اح همیمعت ینسفسلف رکف كنیراداتسا «راشعالپوطهدنسهناخ یهدنراوج یسهحگاب

 « سویزوهبس راناشبلاح هکمردتا قرت هدایز كا ینتکم نوطالفا . ردراشمشبل

 هناکبو یناخ یتقحالا كنوطالفا طقف .ردصوصقودوآ سانش تشهو سینارقوهسق
 .رد (سلاطتسیرآ ) سلهتوطسیرا «یبقر

 یدرک اش كنوطالفا ؛(سلهتوطسیرا ءوطسرا ) سلاطتسیرآ ۱

 اطتیرا .ددسسوم ككلسر هدصوصح هتندنک راز لا ٠۔٦
 . ردشعا كلربهر هجرلرصع ههرکفتم تانا یبهفسلفو راکفا كسل

 اینودکام «یساباب .(۳۸ )٤ ردشلک هناند هد(اریک اتس) هدنلحاس اک ارت «سیلاطتسیرآ
 .لیصح لاکا هدنشاب ید نوا سیلاطتسیزآ .ردسوخاموقبن یببط تاساطنیمآ یجتکیآ لارف
 6 شلاق تور یلبخ هو ای ەجمدبآ تافو یساباب هدخ رات وا .(۴۰۱۷) ردشلک هی ەنتآ نوجا

 .هنرزوا ییدوع ندهزوک اربس كنوطالفا « شّعا ماود هننراسرد كسيتارقوزا سیلاطتسیرآ

 کم نوا ه وطالفا « سیلاطتسرآ هردشلا حیچرت کما ماود هن راسرد كميکح كونو 0

 ۱ .ردشملا هدرور تمرح رب كو و ہدنقح یداتسا و شا تمزالم هنس

 ۔۔روطوا هدنناب كسابيمهیناربت (سوهن راطآ )ندنسابحاردق ۳ 4 ۲ ند۳ 4۷ سیلاطتسی رآ

 هردنکسا غوا قرهریغاچ هانودک ام یسیدنک بیلیف ی ارق ؛اشودک ام هدنسهنس۲ ۶ ۶

 .(۳۲۵) شلاق هدانودک ام ردق هنرفس ابسآ كردنکسا ؛سیلاطتسیرآ .ردشع | نیبعت
 قفوم هک هدلآ عبانم رادتمیقا هنناعبتتو تایر هدنسهباس یبهنامیمص تابسانم هلردنکسا
 شا تشات عطق هلردنکسا هنن رزوا ینافو كسب هتسیلاق یکی EE) ہفصم) ردشلوا

 ےس ا ۱ ؟ دلج «یومخرات «قیفر دما
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 ( ردهدامو ر)



Eیوم خیرات  

 کک تے اک ںوئاع کا نانا هد ولسحرا ناظفاع رومام ہظن
 ك . شم وک :لبصح هالو واو ردتقم هیاها یراهفطو < ران الوا یوم

 .ازو یداحا 11 طقف .ردر كکرا و نداق هدصوصخ وہ .روت ولوا لاا

 كناکلہتوب نوطالفا .رديا باما قلآ هتقد رظن هدیهلاع عفانم نالوا کج لیہ

 هراتیداق هدیهلناع عفانم <« ہلیا لاوما كارتشا یهصخش عفانم نوما قلآ ینکوا

 رانالوارکسع هحرکف كنوطالفا .روتسیا كا نمأت هلکرتشم كلم هراقجوحو
 تاج هتک هنالغ خور ءیش نالوایموزل هرلنو .ردقو موز هبهققح راکفانوحا

 . هراقجالوا 6اس زکلاب < لع .ردقبتسانج رپ كج ریو توق هدوجو ؛یتیسوم رب
  هضایر هلا قسوم .ردبا اضتقا یرلالوا فوسولف ررب یتح كراو .ددصوصخم

 ذلاردا یهلاس داکفا هبسا هرظانم نف .رراتروق ندنالاخ ارد یرانا

 ۱ ۱ . ردبا مدرای هن رلعا

 لاغشا ییهجرد یحرب حور ہدنوجما لب یک ینیدلوا نوچما راتموکح .

 هدحورر یلتاضف .ردسهبان هناکب كقالخ | كمردتہا اهایسهس اساهفطوهحور .ردبا

 (روسج) «(لقاع) تیا حور رب هیون .ردمہات ام اد هسیاتاصارتحا ءمک اح لقع هدایزدلا

 هدهنسالردیولوت نزاوتم كراتاسضف و ینیدلوا كلام كحور : رد( ناکلادتعا.)و

 ر یعسط كناح «تداعس .ردراسح هد مه « لداع مه حورر یتلضف .راربد (تلادع)

 قا FN مت رب رضم .زامالوا تداعس زسللصف .ردهدنسالو ماتخ هدیروص

 ەگدمَئا ترافک «هدالوا بایافش .ردتشدب هنی ءضیرم هنب «نوسلوا هسرولوا
 ۱ اک داد ا ردلکد یش رپ هقشاب لدقحا .«مرح :زامالوا دوم

 ۱ .رولوا روج هرافغتسا هلروز ارک وص ندکدلوا هس زمنا زافغتسا

 حور یرایش نایمغص هنک اردا كلقع . . ردیقاب حور هحنرکف كنوطالفا
 نرو هتشا .ردلباق هلا قشع ات رھظم هب لح ون كحور ہرذہا كارادا

 . زدو ( یتشع
 قالراب وش ر یهدنمات (هکناب) قشع نالوا مزالنوجما لوصو هناىلاعم نوطالفا "

 ندکدتیا اشاع هدمسج ینازوک .ردیلموس نوجا كازوک یللزوک» :روسدبا ریوصت هلرازوس
 لزوک«هکهدهحرد وا .ردیلعا ردقت هدایز اهد ندنکللزوک كدوجو ینکللزوک كحور ارکوص

 »€. ردیلظا بلج ىزعامهاو قشع هنن «هسل ولو هل هددسج رپ مور ندقوذ یح « حور ر

 یایحو هتشدا «سیئآر قوس مزب نع و روس دنا هوالع یرارطش وک هدا کوم اھد 3



 ۳۹۹ هفسلف خیرات ںورتات «رعش هدنرود 23

 . ردمبات امام هنسهقالخا و هبنید ربتاسد ,هنسهرظانم لوصا كنىداتسا .ردق اف

 لوصحم یدنک نو كردیا هوالع یهعنطلا یاروام مولع هدرب قرالوا هاضف

 سنارقوسپه یتلادع «قوذ «یراسج «یتسح «نوطالفا .ردشعا بزم هاساهد
 طقف .ردرزاو یداقتعا هبیراب دوجو .ددبا لبلح هلل وصا هرواحم و هرظانم یک

 اکی كملع ینمب «یعومعرکف هدسیتارقوس .رذدوجومقرف ہدنرلءرآ هليا سیتارقوس
 لا ردا ًانهذ یوم رکف هسا هدنوطالفا . وداع ندنک اردا لرکف «یسهباق
 .ردتدوح ومر هدنناذ اع هد رگ .ودکلام هتد وج ومر لقا رخ ندقدنولوا

 یساسالا سا (مزینوطالب) ینعی ثنکلسم نوطالفا .رولواوحمیشره «هسزالوارکف

 هدوا هسزاو یثرب قبقح الا هداند < ار کف كنوطالفا .رد(یهرظن رکف)
 ندنلاخ كرلرکف یدبا « یش ییدتا نط تققح كقلخ . رد ( داکفا مع )

 یرلرکف یاس «رکف یواع .ردفلتخ هروک هنیرلهجرد رلرکف طقف .ردنرابع
 كلسا)ءهدوا هکددرکف نیەلبا لکشت یتعنم ِكنادوجومو مولع ةفاک «ندبا هطاحا
 -رکف. ندبا یلحم هلقع رب ماسو هدازآ ندنتاهوت كساوح «یتبقح ع .رد(یرکف

 نقلت رلەحنوشود مقاط رب قحآ هماوع هسیا یناهوت كساوح .ردکملیب یرل
 هناکیا نوجا كنو .یلسانولوا ننسات ھا ماس لقع یا «لع . ییلیبهدی
 تسانس هدرلملع یفج هلوا لوفشم هدایز كا كنءهرظانم لع .ردهرظانم لع «هراج
 . ردقالخا لع هل

 ان هتنرزوا راکفا یلاعفا نونو ناسنا هروک هرظن هطق تک

 . ردعبات هدعاوق ناع هدیسکیا نه .ردنکر ناه قالخا هلا تسابس . ٦

 ناعوهنناوق نیعیک راناسنا .ردناسنارب ہدسابقم كوبوب «یک درف ك 0
 ل ا کیا نانولوا هرادا ندنفرط یحەبارآ رب ور كناسنا .ردعبات ہناجایتحا

 تاصارتحا یرب رکاب کیا .ردنع كنجهارآ و «لقع هتشيا . رز کبد
 هعفادم اکیس كدا اتما . ردهباللشس تاصارتحا هدیر وا «هناسحم

 .ردو یساغ كنهالشس هلا اح تاسارتما .ردنتت گندا ها ٦
 .ردكملا هرادا ہدنجما مات كنهآ رب یاصارتحا کیا و « تساس لسصا

 ؛رارجات «راحتفح « راراکتعنص یر ,ردراو قلخ فنصچوا هدهرادا هلتروهج

 اع یرانو یسحنکیا . ردقمشبلاح هنسهبدام تابح كتموکح یسهفظو ككرانوب



 یوم رات ۳۹۸

 هد( نهرک ) .ردشلا هدافتسا هدایزكب ازکف ندرلتخایسو ہردشغا تحایس هرصم و ایلاتا

 كتبلدم ر یند و یسا هدهدرصم < ششوروک هلا رلب روغاثسف هدایلاتا یرودوتهت یضایر

 كاسين هد یناریت ہڑوکا ریس هدرءرص یک دلک هنشاب قرق ہردشلوا قفوم ہکمتا[سح ینرارسا
 تلبضف نیقلت اکوا < شلک هنتاي

 چیه هدهسنا شمهتسیا كا

 هب هنا ندمەدبازا رحأ تیقف ومر

 یس (یبهدافآ ) كردہا تدوع

 هدر رب قلحاغآ هدنحراخهنآ

 . هنامرواو هروک هتاور .یدہا

 | لزوک هدنسهعقو (اوورط )
 هدسومهدافآ ءشغ ا احتلا ان هل

 یزاروب نوجما قلب یآ
 و ندیبس و « شمریدشارآ

 ۔ روا (سومهدافآ ) هرانامروا

 هتشيا .یدشلر و یمان یرلنام
 هنس ( یعهدافا ) تتوطالفا

 2 ردشفل | نداروب ہد سا نی رو

 یئرادرکاش نونو «نوطالفا
 ۔اصم هلرلنا «رالب وط هب یمهداقآ

 ندببسو .یدرونولو هدنابح
 ماود هنسمهدافآ كنوطالفا

 ا درئازجا) هرلتدنا (ردەدیلوپان) نوطالفا

 . كسيهد جنک یناریت هزوکاریس ورضوط هنرلنامز كوص كننایح نوطالفا طقف . یدریلیربو
 . هلتقفوم مدع هدندتحأبس و نوطالفا . یدشلوا رادهتکس هدرلهبحاصم و < شک هسا

 ۱ .(۲۰۷) ردشعا تافو ارکوص ندکدلبا تدوع

 ادو یغیدروطوا ءشقار هن رادرک اش "داما یورک .ردشمهفلوآ چیهنوط الفآ

 . ردشع ولوا ذا نا بتکم نوجا كاسم کج هما

 یهدنمان ( نودهف ) ۰ ردراو ییوتکم چوا نوا هللا یسهرواحم یکیآ قرق كنوطالفا
 ۰ یتسهبقالخا ربتاسد كنوفوص هد( ساغروغ ) و ( ساروغاتورب ) ءیحور تیدہا هدنرتا

 (نیناوق )و (تموکح) هقشاب ندرلنو .ردشم ا ځرشت ین راکلسم كرلفوسولیف هد(سوردهف)
 .ردراو اهد یرتا یبا ہلیمان

 هدهسارقوس هد رل هطه ضعب ۰ ردنفلخ كسارفوس هدهفسلف «ن وطالفا



 ۳۹۷ هفسلف «خرات ہورتایت «رمش هدنرود كہا

 ڈزج .ردیا لیکشت رادرف ڈزج ینساسا كلاقولخ ہن رکف كسوطبرقومەد
 هلکش ء هاشم هننرکیدکی ًافاصوا ,طسب هجرد لوص «یدا دود رغ رادرف
 رلدوح وم یرا یرآ :راردا نک رخ هدنشا قلشو رادرف وزح .ردفلتح ام و

 قزح قشر تباغ حور ءرار شل هدرل ز رطهقشاب هقشابهل هجو كج و

 كرلد وعم یریطاسا .ردراو 92 هدنانساک نوتو دلا 7 کک ندرادرف

 (قلاخدوبعم) كسیارقوس و (مظان رکف) كساروغاسقانآ اذک .ردقو یدوجو

 ضعب ىلع اهد ندنحاورا كرلناستا طقف .ردقو یلصا هدالرلتوق یرلکدر و ینا

 راک ا ہهاضف نونو رانو کند رلحور

 < هدندونت كنه رکف تلباق یتداعس یاس یهدقالخا كسوطب رقومهد

 هدتسها كح هل رب وهحور هدایز ندمسح «هدلادتعا كح هاب رتس ک هدناصارتجاو وزرا

 نرد هبهنابح لاوحا ءرظن ذوفنرب یولع هدنزوس یه كسوطبرقومهد .ردقمارآ

 . ردولم هلآ تاسکح هصااب «هیزت تباغ یولسا . ردراو فوقو رب
 .ردقو یشر هقشاب ندقلشوم هلا درفوزح هدتفشح» :ردبت ا هجور یراکفا ضعب

 ندا رابتخ قاشا بس .ردهدمدع رعق تقمقح نوو . .زر ومار یٹ ةر YE قرالوا ورغوط

 ہدنجیا ناماسوتورم ےلقر نونمم ريغ ہ .ردقلوا كلام هلق ر رورسم هلس هدنرورض و رقف یش

 يازسلادع ؛ ردلکد هدکم هم | زستلادع زکلا كلا س .ردبا دیلوت قلتخځ دب هنب هسنولو هل

 هرلناونح هکدا کک ولع هلب | اک ذ كالزوک هحدوحو بسا سہ ردهدکمهمهتسیا

 . ردیلرخ اهد یماماشا 1 کوس ندا قسود یا نانا س .رلاق ترابع ندنزم رب

 ینیدلوا ندننازارف رس كنتکم سنارقوس « (نوطالب) نوطالفا 07

 قلوا فوسولف «نوطالفا .رد ر ندن رلداتسا يدنا هدكرکف 3 اف

 نل ی زن ناو هدهلتفص قلوا درج ۰ ردسسوم قبقح ك (مزیلآ هديا) هامفص

 کد رک جس كوو كا نوک هلا ر دعتسم هب امل اعم یاس هل اهداعل !قراخ یاهد

 لصحم , ردیدب دافحا سوردوق لارق یسەللاع (KENA ردشم وط هدهنآ نوطالفا

 هر عش ال وا 3٦ شا لیصحم 8 و قسوم 6 قیتسانچ نوطالفا . ردعونتم یسهم رز و

 سءارفوبس نکیا هدنشاب لر نوطالفا ردشمرتک هدوح و لب دهژارت قوجر قرابالشاب

 ها رشد ولو ااا هلب سنا رقوس هنس زوةط ا )٥۸( شتا ادب تما هلا

 مازتلا یلبیطخ نوجیا یغیدالوا روک ردق وا یسس شما ظح ندەیسایس تایح نوطالفا

 ۰ ردشمهلا

 هدنراهقیفد كوص كنم داتسا ندنشدلوا هتسخ نوطالفا نامز ییدتا تافو سیتارقوس

 ۰( نهرک) هدعب + شمتیک هناي كسيديلقوا« (اراغهم) الوا نوطالفا .ردشمامأن ولون رضاح



 یوم جرات ۳۹۹

  كنتاح رق « یراتدافسو قوذ كنهاطو ہللاع .ردندنرانآ لزوک كا كنوفوتهسق

 هلا رادتقا رب قالراپ هدزئا وب یرلکلازوک بذاج كتعیبط « یراتفاطل نوتوب
 ۱ هدباتک كليا .ردشلزاب هروک هب سلف تو ناع هد(یدهبو رک ) .ردشلدیا رب وصت

 لاح كنتلود نارا ہدرثا وہ .روبنولوا ربوصتیابح كو رنخک نک هللایرلرهش ناربا

 ۱ .رولبرتسوک ی یدتا ادناموق هیودراوب ہداورسخکو ینیدلوا ودرارب كوبون هدنوکس

 ۱ هد(زابانآ) ۰ رد(كیندلأ) ہللا (زابان۲) یسهیخرات راثآ مهم كا كنوفونهسق
  كربایدیا ہدہاسشم مياقو نوتوہ اعقاو رثا وہ .ردشعالک ۲ .یتمجر كرلکیب نوا
  كمرتسوک یتسهیدا تردق هنس ره ناه كرثا نوفونەسق طقف ؛ ردشلزای
  كنوفوتهبقبه «راقطن ہلیصوصخ .ردشمردشقص رارطس قوح رب یل ایخ نوجا

 ۰ ردلکد راح یتمیقرب كونو ندنرظن ٌةطق رات (زابانآ ) هيلعءانب .ردیلاخ ۂداز
 ٢٢۲ا )کنوفوتهمق .ردسف راا رب ( زابانآ ) هاتهج ریوصت زرط ارب هلکنو
  رثآ و . ردکلا ماود هترات كسیدیدکوت هدیدصقم ندقمزای یخ رات یمدنمان

 ۰( ۳۱۲ ) ردنا ماود ردق هنسهبراح اننشام ندرلرود كوص كنیرارفس زەن و وله

 ۴ فاسوالحرومر «(كدلا) .ردنراع ندهصخش تارطاخ یرارب قوح رب كرثا

  هدنسهفح ره ناه . ردلکد قفاوم هدهتسهدعاق قلفرطس ندبا لیکشت ینسهناکی
 ۰ .ردشلرتسوک ترفن سح یشراق ےسادنونمإآ هللا (بت) ء شلدیا حدم هطراسا

 ۱ فداصتهننامز قلرابتخا كفلوم هسیا رلباتکلوص .ردامکم ییاتک کیا كليا كرثا

 1 ۱ .ردیواح یصقاو قوح رپ نوجا ييدلبا

 ٢ ورک یدانآ هدیزک لا كنوفوتهسق هکر لشالک ۲ ندهصالخ وش نوتو
 3 هند یک هدرا و یرادتقاو تيرم و .رد(یدەب

 ا یر
 ۱ ا قو یزاا « سوطیرقومهد . ردیا لاغشا سوطبرقومهد 7 7 2

 . ردشمزای هلبسه ویش
 فشک ینسهرظن (درفژزج «موطآ) .(4۹۰) ردشمتوط هد(ارهدبآ ) سوطیرقومهد

 | «شمزک یی اتسنانویو ایسآ ءرصم هدمب .ردشم لا ادیب هفراعم هد(ارهدبآ) ہللا سوپیسوەل ندبا
 1 سوطب رقومهد .ردشإلا قیقدت قعیبط ہدایز كا و شمقلاق بوشود هلرلیضایر هصاح اب و رلم اع

 ںی ترس تسلط یزاروپخم فلا :"ردقوح كب یراثآ .ردشغا تافو هدنشاب ناسقط

 1 ٹر اک قالخا یءهدنمان (حور ةنزاوم) هلبا رثا ینیدزاب قوی



  eTهثسل خیرات ورتات ءرعش هدنرود ۳۹۰

 یراروهشم كا ندرارٴا یفیدزای راد هسینارقوس . ردراو هبعانقا ٌءوق رب بذاج
 باوجرب یقستح اهد هنس( هکناب ) كنوطالفا ء(ہکناب) .رد(لبارومهمزل هلبا (کناب)

 ثكب وفو هسف طقف .ردهرزوا قشع «تارظانم نونو هدرا: .ردشلزاب هرژوا قلوا

 وا ندبا نیت یمانا ۂرطاخ . ردلکد قالراب ردق یس(کناب) كن وطالفا یس(کتاب)

 .نههدیالاغشا ینهبنرص یم ر یرثا كنوفوتهسق «ه.دنولوب هدراهرطاخ رثا روہشم

 هدنرثا وہ نوفونهسق . رد( لبارومهم) یسهدیزک كا كرارثا یکدنقح سینارقوس

 یسیارقوس ارکوص ندکدتیا هعفادم یشراق هنیراضراعم یتایرظن سینارقوس
 ء قلرادنید كسینارقوس یمظعا مق كرتا . دوسدیا ربوصت هدنروص رب یقبقح
 هدیزرطهروام یاسرد هدنقح ہرطانم مولعو ہدیفم عیانص ءەمھم لئاضف «لادتعا

 كنوفونهسق نوجما قعولو هدناققدن ییاتلا ہدنقح سیلنارقوس همفامعم .ردبا نایب

 .ردیا باما قمریدشالشراق هلبا یرا كنوطالفا یرتآ وب
 هللاع اب و كنادناموق رب . ردعانجا و یرکسع ء یسباغ ی ماس كنوفوتهسق

 ینیدزای هدلو وو كن وفوت هسف . ردکرب ناه یرارکف یهدنقح یسهفطو ٹاس ر

 ول هسق . ردنامور یخ ران عون رب هد(یدهبورک ) «تارطاخ عونرب (زابانآ ) ندرارثا

 هساسدوهلح «نتم «درع نادناموقرب یققح هروک هنناربوصت یهدرلرئا و كنوف
 یدنک«یلام ولو هعاقا ۂوق رب هدنرازوس . ردلالوا ردتقم هعبام فشک «فقاو

 (قراسه) .ردیلاع ولو رااح یرادتقارب كح هام هدیانقلتهنحور كدارفا نوت و ینحور
 . ردترابع ندراپوتکم نالیزای هفوتهسق هدنقح یسیراوس هنا هد یر یهدنمان

 راد هنسهرام زرط « هنسرادا قوس ء هناا كنيزاوس ہدنرلا و نوفوتهسق

 اعاد هنسهعطق ینادناموق یراوس رب هجرکف كنوفونهسق .ردشمریو تامولعم
 بصنهدرضح تقواهد هنیروما تاعرفت نولو كنەعطق ءیلمبا نبقلت تینماوتبحم

 هدامز نیع نوجما كملمالوا رهظم هنعدراب راد وعم هقشاب ندو .ردلطا تقد

 هلرکراب هلصوصخ .ردرتارب مهم هدی(تبسورف) كنوفونهسق .ردلالوا هدرادنید

 راکل رکسع هم رکف كنونهسق .ردیواح یراهحراپ قالراپكی راد هفاصواو هنئسح

 « كعِا هدادا یا یوا رب .ردهلناع « بتکم یجب رب كا نوجما تسایس بارا ار
 یرلهطقن وب نوفولهسق ہدن(داصتقا لع) ہتشیا .ددک كا هدادا یک قط

 رثا وہ .ردسنارقوس یسجحنر الا كصاخشا نديا هرواح هدرا وہ .روسدیا حاضیا



 ۱ یوم خیرات ۳۹

 هی کو تیص ہدەےسبا شما لاغشا هرات اواو نوفونەق

 . .ردشمرتسوک هدهقالخا مولع هدایز ندهرات مولع
 .هسق .یدشلک هبایند هدنرهش (ایخرآ) هدکتآ .یدیا یلغوا ك(سولبرغ) نوفوتهق

 -رضاح هنسارحارفس یراق هنشدراق هورخک ہد غ ؛؟یدعاآ شرخ ندا زق وس «نوفو

 یدشمرونوکر ارب هرفس و ہدیقوفولەسق « سیهسقورب یوه ندنرلتسود نامز یفیدنال
 ندکدتا تدوع هب هنت | شا هرادا ینتعجر كرلکس نوا هدرفسو نوفوهق ۱۷۸(۰ هفص)

 .(۳۹۱)یدعلدا رومآمندنفرط سوالیسهک ۲ هنسارجارفس یشراق هسوزابا راف رارکتارکوص
 یشراق هسوزاات راف ناتولو قفتم كن ها طقف « شعولو هدنسه راح (انورهک) نوفو هسق

 ه اسنومهدهکال نوفونهسق هترزوا كنو . ردشلدبا راچود هنسازج ین نوما ا نر

 یرارا نوفوتهسق .ردشملا راسا ہلا هافر ار هل رلتجوجو یسهحوز هدارو «س
 هطرابسا هلا EF «ءنوفوت هسق ٠ :ردعمزا هدنس ابطا هلرلن امرواو رلجاغآ فط و

 هدنسه رام ( ابنیتنام ) « شا تدوع هب هتن آ )۳٩۵( هدرلهرص کیا ا هن

 .ردشملا تاف و یت صل هنس نوا « شلوا فلت هدنروصر لنأش یلغوا

 «ینسلف یسقرب لرارئاوب .ردراو یرات [قوجرب هنرزوا راعوضوم فلتخ تاوفون هسق

 33 تنسارقوس : یر آ یتسلف .ردیحرات هدیمسق رب «یعامجا یمسق رب «یرکسع یمسقر

 :(یدهوریک ) «( تیسورف ) «(قراییه) «(زابا") :یرلرا یرکسع ؛(هکناب) «(یژولوپآ )
 :ہدیرارآ ییرات ؛(تادراو) (نورهبه) «(ی روهچهطرایسا) «(داصتقا ممع) :یرارنآ یعامجا
 .ردشمزا هدنرانامز لوس كتا ی رام ندزرآ وب . رد(كنهلأ)و :(سوهالیسهک 1 )

 احر لسومانلا ییدردشتم ہدنرلتہاہن رصع یتشب كناتسنابو «نوفو هسف

 كنها و ماظتا ءنتشلآ هب هب ال اعف تاح 6 ناو و جد 6 لضا نکنز رل

 ر كوو هد هدص وصخ سلرد و هرظانم هدنامز نبع ءتاذوہ نالوا نوتفم هاح

E 

  تكسارقوس « ندا رو هدایز كا یراکفا كنوفوتهسق طقف .یدا كلام ماحد
 ۷ هب هقالخا مولع هد وفوت هسق .ردلوصا ق کوی ہرظانم نف هللا یسسد قالخا

 هلسلس هدنرات |[ ندبسو .یدراو باذجارب هدهلاخورعش یک یتیدلوا دوج وم لیاع

 9 وار ءدنلآ یرئات هلاخ وق وت قالراب و نکن ایزنکا هنقطنم
 بها اتاد

 مس كنتاح نوفوتهسق . ردراو رللکش ص وصخ iS ء رح ززط

 الکسا رب صوصخم ہزاوابوک ہدنرابزای نوجما ییدربع ہدنجراخ هننآ ینمظعا
 «ینولسا .ردشلدبا تفد هسرت هدایز نیر ود فر یرلهلح .ردراو

 هدنعالب .ردیدلق كسنارقوس «یارظانم .ددسلکت ناسل رکفر رونمو قالراپ



 4 هقسلف « رد هورتان ءرعش هدنرود كسا

 : زامالیربآ الصا ندنر ر كللزوکو ہدئاف e كلسا هدیش ر سه هم رکف كسیارقوس

 ولعم « تلضف ", ردقل رسلقع كا قلانف .ردتاضف « یش یهدناف كا هسنا هدهقالخا تاصوصخ

 ناسنا ر ےرد ہل امشدلاح هسار دن یرلن وا «ردیلم هما ازج هزاناسنآ . زده كنه رکف تام

 قامت ر رب هل و ینوالصا ءردلکد وعوط كأ ازج کوا زاع ولو رون ولو Ey رح رب انف

 ا ترعغ هحالصا قسط نوجاهاقو

 6 هلب هحو یغیدن ولوا ر وص ھوا ثكنوطالفا ۰ یدلئاق هدهحور تدا سیار قوت

 اد نس» :یدشمەل وس یرزوس وش هوط:رف نامز یجهدا تافو هدب وجا یرهز هدنادنز

 هدتعاس وش « سینارقوس كکح هموک كنس طقف . كسروسدبا ثحم ندمغلقع ولوا نفد مع

 ۔وس كج هلوا هداننا وش .ردنایحر شا رقوس یهدارو . ردلکد سیئارقوس ناروط ہداروب

 .«ردجیه ر «ردنرابع نددسج رب سارق

 ءردہا داقتعا هنغیدنولوب مات یهونعم ناتو كيف ےک رفوس

 ك هفطو 7 یىئرکوا یس تقرمعغ هلا قرهشارب یراشس كن راشادنطو

 ییاطخ شک زاو ندهسانس تابح نوجا اشا یهسدقم هفظو وہ یتح .یدرابا

 ذاخ ا یسەیاغ كنتاح یتمشلاح هفمریدشنلا هتققح "یرح یرارکف . هغمر الاف

 ۱ لاح یادو هروغوا وو شما

 كا كرودو . رالشاب لا روس قا كسه دا تاکرح مرصع یج درد

 نون هز « سیلهتوطسبرآ «نوطالفا ,سوطیرق وم هد :نوفوەهسق یرافوسولبف كوبوب
 .ردروکس هو

 ۰ ینصسخش یراضمب ہدنناس ( یراشادفرا) هللا هجو یکی مر ریز تب رر ر

 ندرلنو . یدراربنکپ ینسهقالخا دعاوق ہدیرلیضعب «ینسهرطانم لوصا یراضمب

 هورغوط ندو ضوط كسیتارقوس راشللا سیسأت رلکلسم یرآ یربآ یراقوج رب
 ثكلسمکكو و كا ہدننام رانوہ زد راشعا تالار رج زنا هدرلنالاق هداآ یوئاپ

 یرادرکاش قوح ر اھد كسنارقوس ادغام ندنوطالفا . ردنوطالفا یسسؤم

 كنتکم اراغەم ؛نودەف یسسؤم كنکلسم ايو كنتکم (ایرتهره) هدرلنا هکردراو

 كننکم (ندرک )۰ سین تب( یسسوم یانکیاسم كيك ٠سد ٦

 . ردسوہتسیرآ یسسؤم
 ینا غوا كانال هدرانالوا قفوم هسا تالیف ںی

 .ردب وف ون هسق و سارف وزا



 یوم خیرات ۳۹۲

 یشراق هباطخ و نهج الا طقف ۰ شم ولو هدنالدا یشراق تک رضه

 هدنص وصخ قولو ضراعم هتنايرح كنوعبط یامکح . ردشمشیلاج کما هبلغ

 نالوا نکم یساملشالکا «جراخ ندناسنا . ردهدنرکف كنوفوص هدسبنارقوس
 ییدید كنورهحبح یتح . زما وزرا هدسسارقوس یتساملشارغوا ہنقیقدت كرابش

 هلراناسنا «,سیارقوس .ردسنارقوس «نریدتباهرب ندکوک هعفد كليا یهفسلفیک

 لای یکم لع الثم « ینرلاثوا لوغشم هاراملع نالوا سس هک کلا

 كملوا ینارب وط زکلای هدیهسدنه «كمهنا بئاغ یلوب نکردیک هدیک ریو قلوب
 لهداف ۰ ساغروغ هلا ساروغاتورب ندنوفوص .ردهدنرکف یراع رکوا نوجما
 یتهام كناشا هسیا سنارقوس . راردعناق هدهنیراق دلو یا ردیا یرح یبش

 (لوصا ءدوتهم) رب هدنوحم|قلوا قفوم اکو یک نم ناس هد |لشش یلهدناف هکدمنام

 ےک لوا نوح ا قفدن یدش ره هتشيا .ردهدنزکف یج هلک مزال كلدیا بقعت
 اد رکف لوو كا كسارفوس ءكَعا لصاح داقتعا هسالوا دوجوم كلوصا رب

 كنو ۰ ردیا ذاا ساسا ی(هرطانم نف) هدص وصح و سیارقوس .ردسهاه

 فداصت هدرلءهرنقوح كا هراحنک هصاحلاب ءراقج هغاقوس ندنکریا نالحاص نوجما

 «رردروط یرلهسمک یيدتیاهدهاشم کی را دتا ؛ردک ءرلاروا هسریلس هل دی

 نوفونهسق :یدشعاطهلروصوب هد یل وفوتهسق سارق وس .یدرالشابه هرظانم هلرلنا

 یوا تاک ل  یهرونک ندئاقوم نوک رب
 ینکیدتک ہلا سرد ندن وه وص 6 نوفونهسق . زرععاب هسد ؟ه ر و .هرردروط

 لک مار اعدك ربا ككملس ییدنک - :یهارقوس هتنرزوا كوب .رایوس

 : رارولوا تسود یممص تیغ هلنوفوتهسق ارابتعا ندنآ وا و زبد
 نونو ء فیرعت» یتح .یدررو تیمها ہدایز كب هفررعت ینایشا تیهام ء سیارقوس

 تک یہ ندقدلوا لباق كعا فیرعت یدش ر هکنوج «یدرد «ردیا اوتحا ین رارسا دا بک

 هثیشرپ او ههدام رب ہدصقم ندخرعت هجمنرکف كسيارقوس .یدکعد لباق كعرکوا یٹیش یه
 .یدکلا نیست دح رب تیعم۔

 ءمفان لا هرلن اسنا هکنوچ .یدباهیقالخا مولع < لع ییدرو تیم ا ہدایزالا كسبارقوس
 كرادوبعم طقف .یدردا شختمق هدهب هراس عیانص هیفامعم .ردهقالخا مولع ءملع لی ہدئاف ا

 ینغیدلوا تانیقلت هنسیدنکندنفرط رلدوبعم ءردیا داقتعا هن رلقداع وق هات روا ینرارسا كرلىش ضعب

 قیقدت كسیتارقوس.یدراردبا ازہتسا رکن و هسد <ینج كيتا رق وس» هسا یرلتمشد . یدراب وس

 ءیدہا چبسانم هل رکیدک, كئیش ىل هدناف ہلا یناو یتیہام كتلیضف «یمهملا كن ةبقالخا لئاسم ییدلیآ

 در کا دا مر و TO NS ON ںی ںیہ وک جس Tere ۵ < شب تب ی وا
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 9۹ هثسلف رات «ورتاش «رعش هدنرود كا

 < ساغروغ ی ایلجس ء ساروغاتورپ یل(ادهدبآ ) یراروہشم كا كنویفوص
 ندنرظن هطق یرلکلسم ءنویفوص . یدیا نوفیتآ و سومدورب ىل( سون ک)
 تسها هحرد وا هفالخا

 ندبس و . یدرامر و

 یاد ندنف رط امکح راس

 .یدرارولواراح ودهضرعترب

 یمصخ كوو كا كن ویو وص

 . یدیا سارفوس

 كسارفوس

 ۔هفسلف خیرات

 . ردکوب وی كب رم رد

 زکلای یریثأت تكسارفوس

 و نالا ,لکد هدناتسنانو
 یندنک هدنرزوا تیرشب نوت
 سس ےہ

 یلناتسرخ تو
 عناق هنغل دال رضاح 24

 قاژ ناژ یک یراقدلوا

 یمیکح دوو و هدوسور
 ۱ (ردهدنسهزومییوبات ) سیئارقوس هسیاقم هلا یف ترضح

 دار دعم راد اش قوجرب طقف .e باتک رب چیه سنارقوس .ردیا
 .ردشم لا زارحا یتفص یسر كتایبدا رب مشتح ولم هلبریتاسد و راکفا یدنک
 ۔وھ رضم كرادوعم قلخ ۰6۱۷۰ هفص) رده هداس ك قامح كسنارف وس

 یفی دسشلاح کمر کوا یتققح و قح « ی ش تفرعم هک اید «هغمرات روق ندنذ

 نانو ء تاذ كوو وب نالوا موکح ہکمجما یهز هدنراهشوک نادنز نوجا
 كنوفوص ًاماظ «سنارقوس . ردندنراهبصان مرتح كا و كا كا كنحرات
 نهتسلا قمریا نوت ندهفالخا د _ءاوق « ناریدیاص هرالو شلک ای یقلخ



 یوم خیرات ۳۹۰

 .یدکلسر ییدناتنانوبیلسم (هیناطفوس .تسیفوص ) نوفوص
 هدرلانعم هتشاب هدروده هک وب . یدیا كعد ۶ع (كتسفوص) ناسا یو

 ناشیلاچ کمربتک هدوجو لع رب یکی هدناتسنانود هسیا هدرصع یحنشب ءشلناللوق
 صاخ هنکلسم كنهبملع تيه رب بکر م ندناوذ یک ساروغانورپو سابغروغ
 . یدرازریو سرد هللا ہراب هقلخ (نوناطسفوس «راتسفوص) نوفوص .یدشلوا

 رلدوبعمو ءایشا ءتعیبط هجنابرا كاسمو .یدکلسمرب کی یکلسم نویفوص ہقیقح ای
 دوجو : یدروییدبا نایمرد یرلهرظن وش اساسا «سایغروغ . یدقوم مو هتایرحم هدنتح
 ءضەلب دبآ فیرعت هدهسلنناط .زامالناط هلب هسلوا داش .ردقو قلطم

 نانا . ردناسنا «سایقم نوجما یشره هدناتناک :یدبا هدرکف وش هدساروغاتورب

 «تانناکیسوغوط اهد .ردقو قیمہ! چیه كنسالوا دوجوم ريغ ابو دوجوم كنایشا هدنجراخ

 قبقح ماع هدلاح وش . ردنرابع ندنسهیموم تثیہ درارکف ید دبا هدنقح تانناک كناسنا
 . ردیملع ققدت یرلبش عفان هرلناسنا

 هدراد هرلهزرابم و هشدلا قوس زانوب ہکیدراو یراضعب ندنویفوص یتح
 . یدردیا ثحم ندتعنص ھو ندش یه «ساسه ہلمحزا .یدرارریو سرد

 یرارکف مالعاص كا رانو .یدرلشعازاف تبعر هدایز كب ہدەنتآ نویفوص

 ۔ضریو تما ہیەعیطلا یارواممولع نویفوص .یدراشلوا قفوم هکمریدنود هلیب
 ء كنا ناقلت ( هساس تاضف ) هدارفا ىت یراقدلا هتفد رظن هدایز كا .یدرل
 هدوج وفاصوا كجهلیا نیمأت یتسعا افا هفظو رب یلاص هدهدلب كراشادنطو ینعی
 تباطخ تعنص .یدکملب یتسمهل وس زوس هدیمهم لا كفاصوا و . یدکمربتک

 یتسهمشش كراسطخ كوو ثب If هباغ و . یدا یسهاغ هلاک كنونفوص

 ندکلسو یسههاطختردق كس هتسومهد «یتغالب كسیدیدکو ت :یدعلا نامت

 نایب لع < ب9 ینمدادا كنوفوص « تإ . یدشلا نسح ساقا هدایز كب
 هدیولسا « زالزای راقطن ردق هصنلک هوفوص . یدشمروئوک هیرلبا هداعلاقوف

 کک ۱ هووحو یمازت مدراب ولسا «یتغالب هدناطخ :یدزارتسوک تغالب
 ہنامعص تاقفدت ء بنتحم ندتققح یساطخ هناکی كنوفوص .یدشلوا بس نوف

 .اوخ هعاقا هدایز ندملع « بولحم هرازوس بذاح و قالراب ءزرتح ندهاروص و

 ندبس و نوفوص .یدیا یرلالوا طوب رم هب هج راخ تارثأت و ءیهاوظ ءرکشہ
 . یدراشملا ارجا ربثأت رب رضم هنیرزوا یراکفا نانوی یالوط
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 ۳۸۹ هقسلف حیران «ورتات ءرعش هدنرود كرت ۱

 ها رلبل ات ودک ام «شمر درو رارقه رح نالعا یب یل اما یشراف هسو رطابیت [ سید ر هه

 4به هروک هتاور .ردشع الاقاب ندنفرط سابخرآ هدهسنآ شا رارف هن رزوآ یرهلک بلاغ

 هل رلشید نوجا كمهمر و تامولعم چیه هنس رل مد « نامز ییدلدا ازج هنسیدنک نس

 ییا یللا زکلاب كنو هدهسیا شلاق قطن ید شت ندسید رهبه . ردشمالهجراپ یابد

 هللا قطن یکہدنہلع س١ هتسومهد یراروہٹم كلا ندر هج راپ ندا لاتا هزعامز .ردقووم

 ۴ رد (هشسم) یغنیدوف وا هنمأت دلا ندا ناح یادف هدایمال ہد ۳

 هد رلقطن نوتو . ردراو هداضتم فاصوا قوح ر هدنراقطن كس دیر هسه

 زرط«تدش هدنن ولسا .رددوح وم كلەداسو تهازت کیو تدش «تفاطل و توف

 .ردندن رلامسهدب زک كا# كنساطخ كتا هلتردق کهدنداراناحار تراهم کد
 ہرابیطخ یماسس «ندنلاحر مرتحم كلا كنهننآ غروکیل ۱

 فر 2 ٠ 2 سومداد ءغ۔ولب

 كعروکل یدشمروک سرد ندن وطالفا هلا سارفو زا 6 نشم وظ کنه

 وف یدشمهمروک موزا هفعای قافا غوغول نوجا ییدلوا هدنلو 1

 وا نیست یرظان هبرکسع هنیزخ ءتاذ لوو و نالوا یسساس قفتم رب كسب

 ۰ ردشمرتسوک تقابل ر ده نایاش هده رکسعو هبلامروما هدنف رط تدمو «شع ول

 هلاک هفىظو ینسهظفاحم كقح . یدا رور تلادع لوا ندنش سه غروکیل

 .ردرادکها یراھم .ردراوهنارورینطو سحر بیحت تیافهدن راقطن .یدشلااذاختا
 نوا ) نلک هدناتسناتو .رددرل طخ لو و كلا كرود و هدسوخ راند

 هد (هننآ ) . تاذ و نالوا لتنءمروق هدنناذ دح رد ونگ رخ 1 6

 ۳۵۰ غروکیل . یدیآ ندنرازدب زک ها كنم مز ناشیراق

 .ردشعازاق ترهش ارکوص ندننافو هلردنکسا ہدایزكا ءشعا قلفاغوغول «شماشاب

 زارا ددحر هدتغالب لع سوخراسد . ردنرابع ندندیلقت : كنىراقلس « یرلقطت

 . ردشمهمهدیآ

 تایحرصح نوجا هعفادم یقوقح كنهننآ هدیسهفاک كراببطخ وب هیفامعم

 ءراەیصان كاپ وہ ندیا بذج هلیرازوس غیلب ینموق نانو . یدیا عفادم ررب شما
 هل رلّقطن و زاها .یدبا یملعم رر «یریهررر هدکلرورینطوو تسایس كرلنا

 هباتروا كنوفوص ء رارلکید هلبا قارغتسا و دجو یراەجراپ رادکنہا و زبج و
 یک وشوا روج :هقشاب , متنفخ تاضاکو اشا ہلرارکف یی یی یراقد وق
 . یدرارنهرکوا



 . یوم خیرات ۳۸۸

 . . یدرلیا قطن داربا نوجما عاتقا یرلنا سکعلاب «زْعا دارا قطن نوجما كا

 . ردشلنا ارحا را رب هلو هتنرزوا یرارصاعم هل راقطن «سینهتسومهد

 ے هما تلادع و قح < مطو بح یرلقطن کسی وعید
 . ردیا لیکشت یتمهملا كرلهدبا یندا و

 هدنسهحرد سس هتسومهد طقف .یدیا یقركسھتسومەد دتا و
EPS ma 

 لب یاقاالخاو هرکف تیبق . یدنکد اح یتالب و تباطخ ۂوق كم
 . یدیا هدهدار رپ نود

 بتکم و كارکسع زرا «قاناولم یردب .(۳۹۰) یدشغوط هدهننآ سینیخسآ

 قلا كسینهتسومهد هرخ الا ,شعا یلیتاک طبض هدنکلجنکس ینیخسآ . یدشعا یکلیلعم
 اتا ههقرف و ىكلبطخ كینیخسا هتشيا .یدشلا باستنا هنسهقرف تلاسمو حلص نالوا
 قفتم كس هتسومهد یر .ردراو قطن جوا ندا لاقتا هزعامز خیا . رالشا ندن

 نامز تک هلترافس نوجا ہللا هلاصم دقع یرکید ء قطن کهدنهلع سوخراع یسیسایس
 ءردبسەمان هعفادم یک ےب لیلا كس هتسومهد هدیرب وا ءقطن ییدتبا دار ۸

 قالرا ےن رار هلصفاوت ضعب دوحوم هدنناذ دح یتعالب كسا ١

 ہناملاع هبرح و هرات تامولعم ء ىساىس رظن ہدراقطن وہ طو . ردفطل و

 یاوح «رلتوادع رضم و قوعوص < رلضع یصحش < ر رطس نوو . ردقو

 «تباهم ر فیرظ ء حوضو رب هدهدافا ربارب هلکنو .ردیلام ہلرلازہتسا هنابرمشم

 یمهش و ه.حراخ فاصوا كتاطخ یسوغوط اھد . رددوح وم تباحم و دیس

 هسراو یشرب نالوا ناصقن . ردامرفمکح ہلبا نور هجالوا ہدراقطن كسبتخسا
 ۰ ردىلق 5 راکس ومان شی را یل اع ہدوا

 اع ربارب هاسهتسومهد هدهراحم نلیدبا ارجا یشراق هانودک ام
 ےک مر ے ہم
 .یدیا سیدیرهیه یسیجنرب هکلبو یرب نداطخ نانولوب ہدنابع ۳-2
 .یدشافهدهس هتسومهد هلتفص بطخ ر طقف «لکد هلتفصهبساسلاحر ء سید رهسه

 ربقف یسهلناع . ( ۳۸۹ ) یدشلک اند لوا هنس شب ندسیهتسومهد سید رهیبه

 - وغول الوا یکس ین هتسومهد ۰ سید رهبه .یدشمروک سرد ندسیتارقوزبا ییدنک .یدلکد

 هحنلکأو قوذ «تداعسو هافر انک وس ندکدلہا تورث بپکہدنسەاس تعنص و «شعا یلفارع

 رادهتکس الصا ینتیلاعف یسهناتسرب قوذ تایح وہ كسیدب رهییم .ردشملا تایح رارما هدنجما
 هدنتموکح طساوا كردنکسا «شلوا لخادهد هتساس ًاراشعا ن۰ سیدیرەیھ .ردشمهغا

 3 رسد یبس هدكنو . ردشلریآ ندسهتسومهد ینالوط ندراکفا فالتخا ضعب

 .ردشملوا یغا هصو شرح هب و رعوط ندویعوط هدكسید رهیه ؛لادتعا
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 AV هثساف خرات «ورتات عش هدنرود كتا

 لاعفا یک كنو . رولو اش ہلیسام'ولوب نیتم كنمسق تلآ یک ر ب «هلیسالوا مالغاص كنب رالغ
 انس كلف ران وہ ہتشہا 2 ردہا اضتقا یساع ولو r هن رزوا تلادعو تقشح ةَ هد كنه رشب

 » .ردرلش نالوا دوحوم هدنتس

 یفاطل كقطن و «ردبقطن ناو لسک ا) یغالراب كا ہدنجما یرلقطن كی هتسومهد

 .رولوا دوہشم هلت ا نونو هدقطن و یسیولع حور كرس هتسومهد .ردندنسالوا قالخاهصاحل اب

 . مدہاب ینلک ندلآ نوجما قمراتروق ەن » :روہد هل وش هدر 2 تنقطن وہ سد هتسومهد

 نامے یکی غیدلوا دوحوم رلمولوا فیطل هداسند طقف . یدلوا باس هزع وجم تن اها هل 2

 دا یزکهفظو زس هکنوح کشا فست ات کک ا ںبولقمم .ردراو هد انا

 رب چیه زس مردہ نیع هنحور كنرأثادف نوطارام IT .ردو هدهلئسم لصا

 «!زکیدقعا روصق ه دیش

 قالراب هدفالخا رظن یا طقف .ردشمزای رلەمانەعفادم قوحر سد هتسومهد

 .ردشکلامهرادتقارب زا لوق ساق .هحوررب هنادرم «فاصوا نرتسوکهدنروصرب

 مکجهبمتک هنشوخ كنهسمیک چیه « ردیا ببقعت یو ورضوط اد سد هتس وم هد

 هو غوطندو ضوط هراتعفنم عورشم ربع .هب هلطاب تاداقتعا ن نوتو .یدزاشروقهسد

 سس هتس ومهد ۰ یدرالرازآ هناممص یرانا ریلی راط هنمعماس اتنا یخ ردہا ضرع

 یتسایس .یدررتسوکت راسج رب یولع هدص وصخ وب ءرروط یشراق هل هنس هق رف یدنک
 هش مھ ییفانم كەتا هدن رظن كس هتس وههد ۰ یددشسم هرتساسا یل اع تیاغ

 هلغ ہرانارت ء هظفام قانعنع «هاقو یتشح و فرش ق٣ هدو .یدردیآ مدقت

 هفسلف نوحا بات یراساسا وہ نسهتسومهد . یدلباق هلباهافو یقوقح نانویو

 یسهنامکح رکف كسیدیدکوت ہلا سلهر« هدنسیدنک . یدزاملماق هالاخ و
 دانا ساسا یتساس نف «ینەحص وم عباقو ءیحرات به هس رلقطن ندیسوب .یدراو

 و یدرربتک راد ثدثم «ندضام اعاد هدنقح هعف و یه .یدردیا

 . یدبا یاجرت كنحور بانحلاع و ناشتا « یتغالب كسیهتسومهد

 تین هدنرزوا قلخ نامز یفیدقبچ هتباطخ مقوم « رالرضاح هلتقد لاک یقطن

 هنا عاشو یسا ء ناسل ینیدناللوق هدنراقطن . یدردبا ارجا رشات رب بذاح

 هرادا هدزرط ینجایالک 1 تک .یه سد هتسومهد . یدیا یراع امامت ندراهلک

 . یدردنا داحا هدراهلک اضع ءزمنکح ندنلامتسا ناک هناماع یخ د
 ؛قتطنم هدنراقطن . یدراەلک مہم ییدتبا داجا امناد كماوع ناسل «راهلک وب طقف
 بذج ای و كمریدنلکا یتلخ « سبهتسومهد . یدردیا لکشت ینحور كتغالپ



 یوم جرات ۳۸۹

 اط و تساس یاهد هردب زارف رم كناطخ ناب و «سد هتسومهد ۰
 ا یار ۳

 Sk ندعق ومر دنابكا هنساطخ نانو هلت ولع ید ی

 ماود ردو ۵۳۶ ۰ نده ولزا هرودچوا یلسو تامح كس ھتسومەد

 | تلاسمو حلص نامزوا .ردرطخ كنسەقرف نیفلاخ سیل هتسومهد هدرود یجنرب ندیا
 ۱ هرلنو هیراقطن یسهتسومهد نوجا یراقدنولوب_هدراکسأر رلنالوا یرادفرط

 ٣٣٢ هلیراقطن ىا كی تو «رود وب .ردشمشیلاچ هک هلغ
 ردق ۰۳۳۸ ند۳۵۰ .ردرود ییدلبا لافشا یقوم رب یى اع كا اططانب قرهنازاق

 به هدهدرودون :ودیس زر كن هق رف نانولو اک ساز یو ینکیا ندیا ماود

 نو و«سد هتسومهد . . ردشمام اب قطن و شلوا ل وغشم هلقم ال رضاح را هلداص یراق هسلف

 یجنج وا .ردشمهعا سح هدجابتحا اکو نوحا ییدروک بولحم هس رزوس یرلسلح

 ۳ وا لئاز یفوف كنهتنا ارکوص ندنسمیراحم (انورهک ) یی «هدرود
 راب وام « برطضم و دمو یسهتسومهد نامز وا .ردشمالاق یم ا كلراقطن ًاناذ

 ل لاکا یشراق هسنخسا سیهتسومهد هدرود و .ردشلوا لخاد هنسومز
 تم نوا امنا كثي رامكا هنآ ,یسهتسومهد .ردشعا هلغ هدنس

 نوتلآ رب هنیرزوا قلکت كنوزهتخ لباقم هتغلراک ادف و «شجا فرص یتمسق
 كئو ءشمشیلاح هحرج یهمانرارق یهدباب و ءسنخسآ .یدشلوا لئان ہلیلکا
 .ردشعا هلع هنمصخ كردي دارا قطن ۳ قالراب هدس هتسومهد هنرزوا

 ۳:۹-۳۸(۰) نه ی هلوا )۱°( كىيىلىف عر یرلتطن روہٹما كس هتسومەد

 راس اھد ها قطن کوج لیلک او كىيىلىف یجنج وا ‹كىنىلىف یجنکیآ ۰۳:1 راد هحلص

 ناک كلا هدنرلقطن و كيل هتسومهد . رد سيفا را ررب ھدیسەفاک كرلقطن و . ردرلقطن
 هرددوحوم هاروریتطو و هقالخا دعا و

 «وغوط یسیھ درلن و «اکب هکلایحا» : ردتقد نااش هصافاب قطن وش کەد(نە یهلوا)

 كوو هل .كحهلند ءردا هظفاحم هل وق هد ناکا ماح هثشرھ ہرلنامل ہراەعلق بلف طقف

 هدیسهفاک ناه كرادحتمو ردبا سست هلیسهنارارحا تقفاوم كامومتموکح رب !رلیلەنتآ ءاطخ
 هلس تبقفوم مدع قیحا « بعاتمو قاشم نامز وا « هسرلرروک یل ہدئاف هنیرابدنک یکتا برح

 «ردیانایصع سکه هن رزوآ كالرستشفومر قافوا هدتصرف كلا هسردنا توق بسک لتأرج

 ,ay چیه هلنالاب « هلملظ « هلقلزسقح !ربخ رایلەنتآ «ربخ .ریلغاط تم < نونو

  طقف ۽ ردا دعو رلتقف وم « رالراب < ردیا ماود تدم رب و[ تموکح 7 ہل وہ .ضەلط دبا

 قجیآ ان رب . رولوا وع بوکوج هربن درب زامقیح راقبج هنا درم قلاتف زونکم هد راز ام
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 ۳۸۰ هفساف حرام ورتات ءرعش هدنرود فن

 كنورک) یتطن مهم كلا . ردبذاج ہدەجرد قجهیمروب ینعماسس یراقطن نوتوہ
 هلْسم ہد مه » ی هداح مه سوازا هدنقطن وہ .ردقطن ییدلبا دارا ہدنقح (یتارو

 تیبصع هدنرلقطن كسوبازا . ردشعا ریدق هدنروص رب حضاو تیاغ یهفوقح

 .ردشلدیا ذاا هن و هدندنف رط سهتسومهد راقطن و .ردراو تدشو

 .یبدلوا هدنشاب رو ناه < شوط هدنس هنس 4۳٩ سارقوزا

 ۔ارقوزبا .(۲۱۱ هفص) ردشعا تافو هدنسهب راح (انورھ) اے سیا رفا

 بطخ ر ہلمات یانعم ۰ سارقوزلا .ردب رصاعم كىس هتسومهد هلا ساس زل < سس

 ندکمهلوس دنا تانتجا ندعمقح هب ی نوجا یدالواقوح یسس ء .یدلکد

 .سنارقوزا .یدلکد هلیب فارضوغول یک ساببزیا یتح .یدرایا حبجرت ینمزاپ ہدایز

 تیاغ راد هقالخا او هخشرات ۰ هتاساس .یدیا یملعم ناس لع رپ یسورضوط اهد

  دوخایو قرایوفوا ہدنسیشراق نیعماس تشهر هدزک ای یرانو رازای رلقطن لزوک

 .یدرلبا تربغ همیمعتو رشن كردبا عیزوت ی رهيب وق

 كنت ههحاسونرخ نیک هخرزوا رضا لا ی اف تا ۲
 نوحا ناسل نیز" فرص رانو هدهسراو یراقلعن ضعب راد هنناسانم هلبا نارا

 سارفوزا هردششر و تما هفسلس زرط هدایز ندساسا هدراقطز و . رد راقطن شل زای

 زا یو را ر روع: هدهدنص وصخت بولسا رار ہلقلوا راکسومانو یدح تیاغ

 .ردشل |تربع هج رد وص هحالصا یبەیغیلت طئاسو یراقحەناللوق كرلسطخ هقشاب

 عامر ندسارفوزآ ,ردشوخ هب هعماسو رکف « دی دش «رادکنهآ لە زا وم ى راز

 «یسهفسلف كسنارقوزبا .ردشملاقبوتکم زوقطو قطن شینوا هلباهمانهعفادم نوا
 ۔اع و هطسل راکفا ء یداحا یشداق هرارابراب كناتسن ابو ید نولو .ردیقالخا

 رب قا ەحنرکم كسارقوزبا .ردسسعتورشن كنەنابانحیل

 نیتم ءنالوا قفوم کمر و مکح و ضوط .رداکد نرتسوک تراهم هدنعنصو نفر

 اتو فاصوا و . دەپ نانولو كلام هسه تیک حر كوو .هلق رب هالداعو

 اس هبرو لیصحت هد امسق « ییسط

 یرانالوا انفو یا ندن را . ردراو ا فاتح ہدنقح سارقوژا

 مھم هدتناطخ تال نوجا سم هتسومهد «یت_ نم هناکب كسارقوزرا . رددوجوم

 . ردسالوا شعا راضحا عقومرب

 o ۲ دلج «یوم خیرات «قیفر دمحا



 یوم خیرات ۳۸

 كسکودنآ . ردشملبازای رثا زا كب هداننا وو شمریک هدرلافنم یتابح نوتوہ

 هطقرات هلتهج ییدتبااوتحا ینهمهم تامولعم هدنقح یسەلئسم سمره یرلقطن
 ۳ هدززط و عونتمو یناج قطن « نوزوا تیاغ عیاقو .ردتیما نایاش ندنرظن
 هدنتباطخ خرات هننآ ارکوص ندنوف یت | هلا سایغروغ « کوا نقل

 E .ردیا لاغشا عفوم ر مهم

 ِ ندهلباع ر ارم نم . ردسطخ رب و اِن ساز

 (موروط)هدنات نانو كوو هدنشاب شب نوا ء۰ ) ردشمعوط ات. ےہ

 هللا هفسلف هدسوخ رامەلو:ب یشدراق ہدانلاوب < شما لصح ناس 5 هدنرهش

 هنرزوا برح نالو عوقو هدننب هزوک ارس هليا هنا هدع۱۳ .ردشعا لاغتشا
 قالقا ٤٤ طقف . ردشلوا لوغشم هللا کلملعم نايب لع كرديا تدوع هب هنت [

 دوجوم هدیراش هلسولوویزارط ہدەسیا شلدیا درط ندنفرط رازوتوا هنیرزوا
 ارک وص تدم رب . ردشلوا قفوم هنلاصحتسا هندم قوقح ی الوط ندّنمسص

 هنسءرمز رادنجا ینعی رلکوتهم سایبزیل «شلدیا خسف ینسەمانرارق كسولوویزارط
 مورحم ندنقح قمشایغوا هللا هماع حاصم هلتروص وش سابہزیل . ردشلوا لخاد

 .زدشعا تافو هدنسهنس۳۰ ساسزبل .ردشمالشاب هعلوا لوغشم ها نایب لع هح اق

 همردیوا ییصن كلو . ردشعا داریا قطن زوب ترد ساسزل ہروک هتاور

 كساسزیل .ددشملمهدیا لاقتنا یردق زوتوا قحا هزعامز .ردقو وم یفصن هدهسبا

 | وخشم زرط كنامزوا ندرلهمانهعفادموم . ردهدافتسا نایاش هداعلاقوف یرلهمانهعفادم

 ۱ یراروہشم كلا كرلهمانهعفادم وہ .رىلىشالاك | هلسماع یراسح « یراتداع ءیراتل

 .ردرلهمانهعفاادم ی ( هدنهلع نولکو سد ) هدرب « ( رناد هناتق كسهتوطسارآ )
 . ردسفت رثا رب همانەعفادم یفیدزای (نوجما هدناملمع) هلص وصخ

 « لایکیدنکلاخ ہروک هتیاور كرلضعب .ردند(رافا غوغول) سویازبا 2
 ید رک دتا یاح طقف .ردنلهننآ هدر هشاور كرلضمعب و

 ندنرلقطن .ردششارب رثاپاقرب قلعتم هنام لع ہلیاقطن ردق یللا سویازہا .ردققح

 یراصصختم قوقح خرات یعوضوم . ردقلعتم ہنیرلھ سم تئارو یسکیا نوا
 .ردش رظو حضاو ؛ هصق یرلهلح كسوبازیا .ردزناح یهداعلاقوف تیم ١ نوچ

 .ردقوحهعقانم طقف زا تیاور هدنراقطن .رزکبكب هتیراقطن كسامنل یرانآ



 AY هقسلف خیرات ورتایت ءرعش هدنرود كىتا

 . ردرلشمهمهدا قوه هسیدیدکو ت سوروفآ هده ءسوبمووعەل ٦ راو وک

 تافل وم هنسرزوا یماعازاق تعغر هدایزاهد كتاطخو ناس ع هدرودوآ هلص وصخ

 ٌردنمم ود لوز ەدە رات

 راثآ ضعب سوباجت ہلیا سوخرالیف ارکوص ندسوہموبوعەت هليا سیدیدکوت
 لوصاو علاقو روصت « رب رح زرط ہدیر چھ هدهسنا راشم تک هدوج و هد رات

 . ردراشماماراو هنسک كسيدیدککو ت هللا تودورهه ندنرظن هطقا یخ رات
 كماداربا قطن ہللا هجو كج هدا ءانقاقلخ یی نام لع تن

 روهطهلتر وصهب كنو .ردشم ار وهط ۱9 تیاطمر های من

 كوفوسولف كوو و . روبرو تامولعم ضعب سلاطتسیرآ وار هیوا

 هدنروصر, عورشم ربع كرانو (؛٥) زاعولوا رونولوادرط رلناربت هروک هتتیاور

 نلک هعوقو ہدانلا وہ ںرونولوا هماقا رلاوعد نوجما دادرتسا یلاوما یرلکدتا زج

 سا زت هللا سقاروق هتشيا .راقح ہنادمم یراەی رظن همانهعفادم هدندهملدع تاشقانم

 هنادرک اش قراجا یتکم نایبلع هدر, هقشاب ندنوب « راشلآ هملق یراهرظن و

 .ردراشمرو سرد ہللرجا

 تیما ہلاحا بلغا هدرکف هدصقم ندناس ع هنر کف كساسزبتهلبا سقاروق
 رب :لکد قمالکآ یتققح «هلئسم هلعماس .ردکلا دلوت تعاتق قرالوایمهحش
 فقاو ه هطقنو هتشيا «یلاعالک | لصن هلباهج و كج ه وروکلاتحابلغاهنعماسیرکف
 هدالحس طقف .یدیا قرتم ه٣ دلوامدننامز نوطالفاو سیدیدک و ت «تباطخ .ردقلوا

 . ردشهالشاب هغلزاب ندنف رط سوردنازل لوا كليا هبلدع تباطخ ندا روهط

 « نوفیتآ : هدرلنا هک ردبطخ نوا راندیا نالعا یتاطخ تعنص هدکبنآ
  هسه « سینهتسومهد ء سینخسأ « سارق وزیا «سویازبا :سایبزیل ,سیدک و دنآ
 .ردسوخراسدو غروکیل «سیدیر

 .ردراشمامانازافترهشرب قل را هجرد وا سیدکودنآ ہلیانوف یت آ ندرانوب

 ه ات روا ینسهعسط فاصوا ء شما هعفادم ینرلاوعد یدک فرم سیدکودنآ

 نوبفوص ینامز نوو .ردشمک هنایرسرس ناه ینابح .ردشمامالو تصرف قجایوق
 كنىرالکبه سمه هدنسهنس ٥ . ردشمرک ہللا هسایس سئاسد « ہدنراسلجح

 سیدکو دن | ارکوص اهد .ردشع ولوا ینن هدعب «شملبتآ هسح هنرزوا یساعالطقس



  AYیوم خیرات ۱

 كا نوحما قمزای یرانامز هلوص و شمرتسوک رادتقا رب كوو ہدعبانم "یرح
 الخ ضم رافع هتقتقخ هدنرانا طقف . ردشلا تعجارم هما و قوئوم

 . ردراو هدرهفلام و طارفا

 ہلاعرب لصا تیاغ .(۳۸۰) ردشمتوط هد(نیقاس) سوہموبوعەت
 ء شمریک هدافنم ینکلجنک « خرم كوپوب وب نالوا بوسنم ن رر

 ربل اتفرعم لصح نعنوروئا هللا سارقوزا ا و ض وطهنسهنس ۰

 هلا یلاحر ویو كا كننامز . ردروهشم تیاغ یمهنابطخ تردق كسوبموبوعەت
  هلا یطسوت هاردنکسا نوحما ینیدلوا یا یسرآ هلردنکسا .ردشعا ادیب هفراعم

 ندرهش راکت ندنتافو ٌاردٹکسا طقف «شلوا قفوم کما تدوع ہ ه( نفاس )
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 ٣  ييدشا تافو نامز هنو ہدمر .ردشلا راما تابح رب ہنایرسرس قرالیراقح

 رثاوب .رد(یخمرات سلبف) یروہشم كلا هدننابم یسهرات تافلّوم .ردلکد مولعم

 ردق ههحلک هتسهتس ۳۳۹ ہدنرئا و سوسو وعهت . ردلکشنم نناتک کس یللا

 كلخمرات یکءدنمان (كينہلأ) كنوفونهسف ءرثا وہ .ردیا لقن ینخیرات نانو نوتوہ
 ۔وصخو هبسایستابح كالارق كوبوب وہ ء(یحیرات بیلف) كسوٍموبوعەت ,ردیدعبام
 ہارارادمکح ینجا ءیەیلحم تانعنع و بقانم «یتاداعو قالخا كنامزوا «یتسهیص

 تیاغ هدرا وب تاداع و قالخا . ردا ربوصت ینتہافس و هدد كنرلنارت نانو

 .ردشلدیا ققدت هنافقاو

 نوئو طقف . ردهداعلاقوف ء تامولعم و قیفد رانا كسوِمووعە

 سوبمویوعەت یراضعب ندنراخرؤم مدق رود .رددوجوم كلسدب رب هدنناریوصت

 -وعهت سکعلاب هسیا سینهد یلسانراقیلاه . راردیا دع روصق رب یوب نوما
 یرلیا ندنساع ولو تراصب رب هدایز اهد هدنسیدنک ینهصاخ و ەدى ونمو

 بابسا ان اد كلاعفا .ردفقاو هلبمام هبهبحور لاوحاسوممویوعه" .ردیافطع هنکیدلک
 كنبراحور كردیا قیقدت ینسهصوصخ تابح كنهساسلاحر .رریدشارا ینسهکرح
 راندیا لاغتشا هلبا هحور لاوحا هدخرات ًاتاذ .مشبلاح هفشک یترلهطقن یل زیک كا

 . .راژامالوا نیکی هجرد وا
 دوا .ردراو حوضو هدننکر ت زرط «تفارط هدنن ولسا ثكسوسو وعه

 هردهدهح ردذآ وص یتحاصف و ردنا ین ولسا كس هتس ومهد ناهنامه هلن دش کید یس وک



 ۳۸۱ هفساف «ےرات ءورت ءرعش ہدنرود كتآ

 .ازارف رس هدكنوقالخا رار هلفلوا خروم رب نوفونهسف طقف .ردشملا لک ا

 . ردقلعتم ههقالخا مولع هدایز كا یرانا هلعءاس ,ردندنن

 زرط .ردراو یخ راترب راد هابلحس .ردشعوط هد(هز وک اربس) سوطسلمق

 طظقف داو و داس تیاغی ولسا .ردشما دلقت هسا دی دیک وت ہدققدت و رب رح

 ۱ ردنک لکد دوحوم هدرارا و قلفرط ف و هنو راک وا یهدسیدیدک و ت

 یسراتروق سوه مور كسبلقایه :

 سو کا كسارفوزا : رلت الوا قفوم هدایز كا ہدلقت یسدندک و

 .ردسوبموبوعە هليا سوروفآ
 .ردشا لصح هدهننآ ءشحتوط هد( همک) (۳ع۵۰۰-۰) سوروفا ور

 ددا رت مداوخو یوم مش راترب ردق اینا ۳۶ ۰ عكردہا تاسشا هه راتمولع

 تیاهن .ردشمامالوا قفوم هجردوا «شمشیلاج هتباطخو تغالب الوا ات

 قیم تیاف هدنقح راهبیطراق راناریا ندناوقا هعدق ةنمزا هدنرثا وب ی
 ۰ ردشع ولو هدناقف دب

 .ردشع امذخا ومهاساع قاداقتعایسا .ردراوهدافا حوضوهدنراثآ كسوروفآ



 یوم خیرات ۳۸۰

 «رلیا دقنت ہلتقد لاک ینسیخ رات عبانم ء سیدکوت .ردیا هذخاوم هدایز ندندح
 هلن أرج لاک ینسهخم رار ا ماد کسا یک را اک وص ندا هتم كراو

 کم ك یادقت یهدنقح رهم وه . .ردشعا دقت

 كننامز الثم .ردیا قبقح هلت لاک یوا لوا ندامزای یهعقو رب سیدکوت
 ندا فشک هلساع یتققح .ردیا تعحا هدههقرف ییاره نوجما قمزاییلاوحا

 اغاد یرلبوتکم و یراقطن نانولوا فطع ههرومشم صاخشا طقف .زامزای الصا
 . ردشمردشلهداس هدایز اهد یزانا .شعا لیوخت هننزرطیدنک

 هد ولسا . ۲۰3 ر هدنامز نيع رار هلقلوا خرۇھ رب سیدیدکو ت

 یا ایڑکا نوحما قعوق هانروا رلرکف کی یی .ردراو حوضورب « گالهداس رب

 ٢٣۰٠ شخم هسدا تق هدايز الا هوا | طقف .ربناللوق را هلك هنارعاش و

 «سیدیدکو ت .ردیسیا لامعتسا هدنروصرب هنادجوم یراەلکضعب شلریدشابکی ایو
 .ردزاح ینراهم رب كوو هدریوصآ تعنص

 روم ۶ یعرلتیولنم ( 2۱۳ ت ۱۵ ) یهدنرارفس ابلیس دارایلهتن ۲ الثم
 فطل لا و كغا باغ یرایک کلاب . یدشهدم كب قبضو رات ۱ » : ردا ریوصت
 .یدررویلارلکهروک یی نیدلوا مئاق كرلسح ر ملظم كا نوجا یرانطوو یرلیدنک هنر كن رللما

 راولو .یدروس دنا هنارا و لتیجا هدهن راظنا و راکفا كکكک سہ یسهبلخم كماکودرا

 ندتشهدو فوخ تنوع نروک یکیدل رس ه ہرارب حور كن رلشادقرا . یتا فہ

 تا تح صو تقر ہدایز اھد رللەراب و راهتسخ رلنالیقارب قرالوا جناح ر یدروبلاق بوت وط

 ہد كن رابدنک را دراج .یدرولاراب یرلکدرو یرلتلکاو یرازاس كرلنو .یدروسدنا بلح

 ہریغاب هریغاب هسرارروک یمیک ندنرلابرقا ابو ندنرلشادقرا ء راروسدبا اجر ییسلرووک
 ردق ییدت یرلجوک :راروناب راص هن رلقای | كن رلشا دق را ن هتسیا كمتنک ندرداچ ءراروس ریغاج

 هرلنا 5 رار و: الغ ۱ ہرغجۂھ هرغحنه هحنلاق ناوتات و باتیب هارکوص ۰ یدراروسلک ندنراهقر |

 Ca یدراروبلوا ناوخ تا

 مهم كا هلیرابتعا قلوا ینف رثا رپ « تعنص رثا رب یخیران كسیدیدکوت

 دلش ریه ر هضسرلخرؤم مدق ناو هسلا یر وصل تعص .رددودعم ندراا

 : و ی ولع ر قحالوا

 من 2 ی ےک 3 2 اک رے ٔهاَه تگ

 . ردسویمو وعهو سوروفا « سوطسلف ءنوفوەسف ی

 هدنرثا یءدنمان (كينهل) ی(یرارفس زەنوپولە) كسيديدکو ت «نوفونهسق

Eaیب مح فن ا تا  Eرر نہ  E E hc DES TKها ےب  E aب۶ رک ال  aE bE iS iC a Niha r ss Vaalرر وا کس  

 ۰ 5 ا اک

 .یرلرومشملا هدننابم راندیا دیلقت یراثا كسيدیدکو

1 

1 

8 

5 
۴ 
۳ 
 اے

£ 



 ۳۷۹ هفسلف ءحیرات هورتارت ءرعش هدنرود ك

 كسيدب دیک یالوط ندنتیکلام هدالواوب هل و نالوا قبح هملع ؛تودورهه هت رزوا كن و

 ۰ ردشلا كريت ین ردب

 . ردشلازع هدر رفس قوجرب وشع ولوا باعا نادناموق هدنسهنس ٤ سید

 ؛ شعولوا مال هلتناها هدنسانلا یفانادناموف زکلاب . ردقو رام واتر دیس یئەیعاش تا

 یحافنم سیدیدیکوت 2 ردشع | تدوم هننط و اک وس ےب E كرەلىدىا یل هنس رزوا كنو

 سا هن رل کلم ینسارسآ هن 1 سوردنآزل هد« ۰6 . ردشماال رضاح ینخیرات هداه

 دوو لس هلن ۳۹۵ 0. داف 4ب چاق ر اهد هدنسافنم «شم ها تدوع سید دیک ت نامز

 2 ردشغا تافو نزن 1

 زەوت وله سد هک ی "الماع زونه یخ رات نامز ییدتا تافو سیدنذک

 ینع یکلەنس خر کم قو 1 هدهسیا شمهتسرا قمزاب ینعیاقو ثكلەنس ید یرگت كن رارفس

 .ردشا رب 1 هاتک زکس هدعیاقو کلا هنس یرکب و .ردشمزا یمیاقو نالوا ردُف هة ۷

 یف نانولوا فداصت ردان كب رانامز وا (یرارفس زەنوبولە) کیدیدیکوت

 »یخ رات لوصا ء رثا . ردزئاح یتمها رب كوو نوجما ینیالزای هدوک هرکف رب

 نیناوق كتعیبط یابشا . ردفوسولف رب هدما لوا سیدیدک وت .ردقفاوم هلیماع
 .راردبا ماہنا هلکادحلم یسیدیدکو ت یراضعب .ردلئاق هتفیدنولوا هرادا هللا همظتنم
 هارادوصم هدنرثا «سیدیدکو ت .ردندنسمامر و تسها ءرلتناهک كسیدیدک کک
 هدهدهعسط لئاسم یک ینیدلوا هدهساسلئاسم .زمنا تحس ندنراهاکح هداعلاقراخ
 كعا لیلحت سس ور لاوحا كصاخشا .ردیا ثحم ندباسا نالسهلشالک ۲ اعاد

 نربتک هدوجو یتاثداح ہم رکف كسیدیدکوت . ردشزم رب كویو كخرؤم وب
 .ارنج تعضو كتکلم الثم : رددوجوم هدهدام بایسا ادعام نده ونعم بابسا

 وب نوتوب «هدیترزع كوو كا كتموکح لاجر .یک یسەیلامو ہیرکسع عبانم ءیسەیف
 ر قجالق مداخ یرانا ہدصقم ییدتیا بقعت ء كجهدیا للحم و فشک ینابسا
 ندبالکشت یتوناق یولع كا كخمرات ہدنرظن كنودورهه .ردقلوا بحاص هک ذ
 ددکگم تاج یتمشر كوو 4> ردوا هدهرشب ےحاصم ء۸ رکف كسیدیدیکو ت :قالخا

 ہدسیدیدیکوت ہنغیدنولوب ندنمابساەجیلشاب كماوقا ضارقنا كفل زسقالخا هیفامعم
 تیاخ یراکفا .ردلکد یرادفرط یمالوا قالخا سرد رب امنئادكخم راتطقف . ردلئاق
 ہدایز كب ہدنتاربوصت . ردیاباتجا هجرد كوص ندفیرخت یتقیقح .ردیلمعوتبثم

 .ردراندیاتسبتهنیرلهک اج وق ءراموقوراناسنا ییدتباحیجرت قوجلا .ردفرطب .
 هده حاتم هدایز كبه یوق ای و یصخش رب چسه یالوط ندنوب سیدیدکو ت طقف



 _ یوم خیرات ۳۷۸

 َ ہن ون اق رب كن اب داح ریا تربع کا لاخدا هدهفسلف هحرات «نودورهه

 نوجماكنا .ردینید فرص هدنرظن كنا «نوناقوب طقف .ردلئاق امامت هتنیدنولوبعیات
 ندعقومرب یولع و ندجراخ ء روا روهظ ندنرابدنک كتاثداح هضرات نیناوق
 زوج دنیا ات ارج

 فمع هبه دام صاخشا «تودورهه .ردد وج وم هدتعنص هدنزانآ كتودورهه

 قامرهق ناتسادرب یراناهدایزندکعالملح ینسهخراتباساءلرانو هدراقطن کیدلیا
 هدرافا ضوغولاتاذ .رونولوب هدنادبقتت ام ادهدنقحاشاو صاخشا.رتسیا كمرتس وکی ک
 هرهموههدنبواسا .ردیصخش فرصینواسا كتودورهه طقف .یدرارازای هلیو بہ
 هدنحا هر یوگراٹآ یربا كنودورەه .ردراو هشد تباهمر «تیولع رب صوصخ

 رب یی ءرثا مشتم و طقف .ردیسهرع رپ فطل كلا كنتیادم یوب .ردهعیدب رب

 ٌهورز كنيرود رلفارغوغول ندیا ماود یرب ندهنوا هدایز ندکعا داشک رود

 .ردیا لکشت یدنلب

  سایزهتخ . ردسایزهتخ « نرتک هدوج و هلا یسن یانعم یحنرات

 رب مولعم ریغ .ردندرادایپهلقسآ ندیا ارجا تبابط . ردیل( سودنیق ) ۳"
 یاها راد یارس (زوس) ۰ شمشود ربسا هنلآ رابناریا هسرزوا هئداح

 اب هفرش هداتنا و « شلاق هدارو ردق هنس یدب نوا سایزهتخ .ردشملا ت تبابط

 كناتسدنه)و(یحراتنارا) یرلر ومشمالا ندن راز آ كسایزهتخ .ردشلاا فیل اترارتا

 حوضو كرارئاو طقف .ردقو رلهجراپ شما لاقتنا هزعامز ندنراثآ .رد(یصوت

 ٣١٢٢ یمسق قوح رب كنرائثآ ۰ ردروهشم هداعلاقوف هدندزن امدق یتسالسو

 تافیصو ینیدزای رادترفساسقانوق «هنسیرادمکح یارسنارا «هنتاداع نارا طقف

 .ردراشعا هدافتسا هدايز كیندنافصو تو سوخ را ولب هال ارودوسد .ردهدافتسا نایاش

 هنر یو < یرلزنن .ردراخرّوم نشت دیتی یمەفاک كراخرۇم وہ

 .ردسیدیدکو ت یروہشم كا ہدنجما یراخرؤم.كيتآ .ردهنوع رب
 و . ردشعا ٹکٹ ہلراآ كسي دی دکو ت هدایز كا یڑن ۲

 سم رکون ردسیدیدکوت «یساهد كوو كا ہدژن كرود
 هردندنسا رقا گنومک هللاسیدایتلیم .(8۹۰) ردشغوط هد(تنوملاه) سیدی دیکوت

 هشمالغآ نکر کبد یخ رات یغیدوقوا هدایم وا كتودورهه ءنکیا جنک كب اهد سپدب دیکوت



 ۷ هفسلف « خیرات هورتان عش هدنرود تا

 یلەطبار لوا كليا . ردروہشم هلسا ونع (نحرولاوا) نودورهه

 ,ردشلوا قفوم تودو رهه کمرتک هدوجو خراب

 ہرلیلایراق رہش و ردشم وط هد(مورد و سان راقیلاھ) ہدنسەنس ٦۸٤ تودورهه

 تاغ ىسەلئاع كتودورهه . ردشملونوق هنلاح هک ندنفرط رای و یٹ هر نکیآ دئاع

 ء شمإکید یرلخمرات یسا ہدنکلحنک تودورهه .یدراو یرلتسود قوحر ندایدا یدو

 هد( سان راق لام ) نکیا هدنشاب یرکت رونه ی تر هند «شهوقوا یرلیعاش

 ًارابتعا ندخځ رات و هرلتحایس كووبوا « ( ٤٥٤ ) شمقبچ ندنتکلمم هع | ضوا ہنالکشم

 تو2٥ رو ره

 اما یتاتسنانوہ لو یو سیربق « هکیتف « لوبناتسا «نارا ہرصم تودورهه .ردشلا تبشت
 نالاط نوا قرابوقوا هدایملوا ینیراهچراپ ضمب كنخرات ء شلک هه | هدب . ردشمزک
 . 4 ع ع دالبلالبق ہدعب هردشمزاب رمشر نوجا تودورهه .سالقوفوص .ردشلوا لئات هنافاکم

 نوقت قرا كرهدنک هنرهش ( مرو روط ) نایدیا یس ہدناتسنانوب گو و هدنسهنس

 : .(4۲۰) ردشلنا تافو هداروا و شلوا لارا
 هدنرات ا ہردبا لق ییابرام ناک هعوقو هدننب رلبنارا هلرلس ان وہ هدنځګ رات «تودورهه

 وم هتک یھ . ردنرابع نداتک زوقط را نو وب .ردراو رلمسق قوج رب جراخ ندددص

 فكنماسقا ضمب هیفامعم . ردشلزاب هترزوا نالپ رب را .ردشلریو یمسا كنرب قدن دوم
 .ردراو هدرلنالوا لئاق هنفیدلزاب هدرلنامز فلتخ

 كتودورهه ء ون طقف . ردروهشم هلمم ات (نیخرُولاوا) هقضط این نودو رهه

 چرا كتودورهه هسفو . ردندنسالوا نیٹ رو را كیا هنمات محراب

 هدنس سیدیدکو ت هلا رلفاغوغول «تودورهه .ردح راخ قدس اک هاف قیاقح

 . ردشمهتسلا كعا راہشا ہلقمزای یل اعفا قالراب فرص « تودورهه . ردطسوتم

 هدرافارظوغول ءیرثا .ردشمهعا روضو فرمت هارو رز تم یاد

 هد هبفارغج تامولعم قوح رب اذک .ردولوط هلراهرقف تیغ به «یک ینیدلوا

 هلب رکیدکی اا .ردیا لکھ ینماسقا مهما كرا هن رکسعو هسامس مہاقو .ردعماح

 نودورهه . ردیودورهه « ناشبلاح ه یرحت قرالوا هعفد كلبا ین ونا نردشل رب

 ی رپ ندنرب ر ینادهاشم ہلبا تایاور «شمشلاح هلق قرالوا ورضوط یباقو

 ولعم ییدرو راد هن رات قرش .ردعفا تیاغ یامولعم یهدنقح افارفح

 «كراسب و هک» :ییلی هلی دیاهصالخ هلی رازوسوش كنورهسام فوق وی هدبابوب «هجنلهنام
 بولک نوک رب ايو دومریو ربخ راهدبآ هز یراقد ایه كراسيزوم وط ؛كراسهسمار

 راه هدرود وا هدنرافاقوس سدفنم هز هےس ا تی له : كحهر و ربخ ہر ۱

 . روبرو رخ ینکیدنلپ



 یوم خیرات ۳۷

 . ردشع ولو هدناعش ہدنقح یعاسقا كرارامط ء ینثاظو كزوی سی ارق وسه

 تراهم هدهدحارج نف اذک .ردفقاو هلماع هنسهفاو تاربثأت كزیہرپ «هبیوادن نخ
 . ردشعا قس یتمدخ هدایز كب نامز ییدتا روهظ ابو هدهننا .ردراو یسهمات

 .ردهنامهاد ءیرئا ثحاب ندنرثأت نالوا هنیرزوا یلاها كعقاومو وص ءاوح

 طقف . رالشاب ندنودورهه هلسیموح یانعم .خشرات هدنناسدا ناتسنانوب

 هرات مولع هرددوحوم رود رب قافوا هت ردق هحناک هنئامز تودورەع

 رصع ىلا هرات تانعنع كليا . ردشمالشاب معا قرت ہدینوی یت ہدایز كا
 ردق هجنلک هنامز وا .ردشلدبا قیفلتو عمج هد(تهلیم «سالبم) ورغوط هنیرخاوا
 .یدنرابع ندنرهاکح نامرهق نانولوا لقن هدرلناتساد یمهخرات عیاقو كراینانوی

 وضغوط هنیراهتروا كرصع یجمدب هدلاح کیداربتک هدوج و هدرارهش فلتخ راەیاکحوب
 علاقو 0p انداع ارہش م .ردنشلدبا طر هر ر یمەلمح

 نادناخ هلا راناک بلاغهداسعلوا ہرارتفدوب .یدرونولوب یرتفد ررب یک اح ینسەحمرات

 اوو تج لهدا عج ههطقرب یهیلم تایح راینانوب .یدرونولوا دق یرامسا
 لکا راناتساد یتساسا كرلەیاکح روثنم كليا .یدرلرو نولو مورح ند م ۶

 وا لق ندنفرط یرافلؤم هیر تایاکح «( رافا غوغول) راەباکح وہ .یدروبدبا
 -رهش یل وطانا هللایرلءرحش نادناخ ہراش یراقدتالکا كرافا رغوغول .یدرونول

 یراروهشمالا لرافا غوغوا ۔یدتراع ندنلاوحا كنماوقا اسا و ندنسسأت كنرا
 . ردشلواقفوم سویاطاقەح ہدیرجت ندنرلهناسفا یطاسا یخمرات .یدبا سوناطاقهح

 ینسهطدرخ كسوردنامسقان | .یدراو هدیسهفارغج تامولعم كسوب اطاقهه

 ات

 تاق رب یهطیرخ وب قرزای هعلاطم را راد هضرا فیصو ء شا حالصا

 هبسهطساو یراحک کیف هدنقح ایناسا « سوباطاقهه . یدشملا حاضیا اهد
 ہدەدنقح یضارا نوتوہ ردق ہرزح رحم نداینابسا یکینیدلوا شلآ همزال تامولعم
 . یدراو قامولعم

 ۰ قفوم سوقیناللهه هغمالپوط هدنزرط عیاقو میوقت یراثا كرافا خوغول
 ١ ناربا «شعا نبعآ یفیدنولوا طض .دحم رات یناه ثكلاوورت سوتساللهه .ردشلوا

 ۳ كوول و طقف .ردشملا هملق (یحمران هنتا) هدرب هرزوا قلوا قنعتم هتسرلبرح

 .ردودورهه یحرؤم قبقح كبرح یلموب



 ۳۷ هفساف رات «ورتاہت رش هدنرود كا

 .هدایز ك هنسقر كن هعط مولع یراد و الم كروعاتس . ردیمسق نام ور وک

 . ردراشعا تفدخ

 ودرا هلس هدنرارعش كرهموه یتح .یدبا یکسا كب هدناتسناتو تبابط ۰

 کیا هدنمان نوناخام و یلادو كسوبهلقسا یلغوا كنوللوآ ۲ا ۰

 افشهراهتسخ هنوللوا ںاینانوہ .یدروتولوا ناب یتیدنولوت هلتفص بط كنلغوا

 ؛قلخ .یدیایدوبعم افت هسا. سومهلقسا .یدراراقاب هل رظن دوسم رب شخت
 هد( نهرک )و (سودور) «هد( سوق ) و ( سود ) .یدرارارآ هدرادصم یافش

 :یدمعا لکفت قران بیط قوخ رپ هما نو و ٦
 ہد یم لم .یدرالکد یاکرا كنهلاعرب بوسنم ہریطاسا ایو یرابهار كدبعم راو
 اضم ؛رازو ولو هدنفارطا رادنعم ایک١ راداسهلقسا .یدنرابع ندابطا یاحورریغ
 عبطلاب یراتعنص . یدراریشالوط هدیرارهش فلت نوجیا ارجا ین راتءدص

 رافوسولف هدرصع نشب طقف .یدنرابع ندکما هیصوت راجالع ضعب یر
 . یدرلشمالشاب هققدت هدنروص ر یف اهد ء هنارور تیرح اهد یهسط لئاسم

 سازوغاسقانآ «سیلقو هما ندرانالوا فا تا ساررغاا ۷ ۳
 ندسسو یتح . یدشلدیا هدافتسا هدایز كب ندنسهنالاع یعاسم كسوترفومهد و

 ین٢ یرارزاتکخ نارا «شعا یقرت ہدایز كب هدرارصع یتلاو ینشب تبابط

 . . یدراشعاللوق یسابطا نانو به هدنراتمدخ

 هد(سوق) سارفوسه .رد سی ارد وسه «یر ندنرلاہسروہشمڈكا رود و

 زهنویولب ,سیئارقوسه .ردندنفنص ( راداهلقسآ ) كنتنکلمیسیدنک .ردشمتوط
 كب سیارقوسه هروک هتیاور .یدشعازاق ترهش هدنرلهنس كیا اهد كنيرابرح

 .یداماد اک ی ندسارق وسه . ردشعا تافو هد(اسرال) تیام «شهاشاب قوح

 قوح رب هنمان سینارقوہھ . ردراشملا ماود هنکاسم كناذ كوو و یداثحا و

 كا . ردلکد مولعم ینیدزای كسنارقوسه ینسکناه كرانوب طقف . ردراو رارثا

 .رد( هراس ضارما ) « ( عقاوم و وص ءاوه ) « ( هعیدق تبابط ) یرارثا روہشم
 تهح كن هسط نون هصاقخاب هدنس(هک دق تباط) ےڑنلکڈ ىدا هحرد وا ی ولسا

 مرالنوت ق یممدافا زرط . ردهمهتسا كمرتسوک ىسەارور تالا و هو ۰

 . ردهدنما كلهداس رب صاخ



 ی خیرات ۳۷

 ارکوص ندقدشالوط تدم رب یرارہش نانو «شمقیچ ندماسیس نوچجیا ییدتیا
 ذیمالت قوج رب هنفارطا ہدنرہش ( نوطورق ) هداروب . ردشلک ہیایلاتیا یبونج
  ها راکناحالصا هرز وا یدسالت نونو «ساروعاس ,ردشلوا قفوم هغمالاب وط

 ردهدموهزوم شیترب ) سیا رق وبه
) 

 اّ .ردشلا ارجارأت

 حور هنر کف كساروغ
 تایحزرط «زیعداقتعاو
 . ردلالوا كاب و فاض
 هلف وصت و تضایر ناسنا

 - امشلاح هالعا یتحور

 یا كساروغاتیپ .ردیل
 یایرظن یهدنقح حور

 هشایرظن كرایلرصم

 یر ەنیرادرکاش .رزکب

 لون یوم و هض
 , ردیا هصوت یرالوا

 فلاتر چیهساروغاتبب

 زکلای ۰ شماقار
 یرادرک اش یراکفا

 قفلت و عج ندنفرط
 كک اوک . ردشلدا

 هنتکرح كضرا ,هنتسها كراددع « هنکح هلسهلبدیا باسح كناکرح و و هتناکرح

 دع یزکم كنابند یضرا هرکس اروغاتی, .ردمهم ادج یایفشک نالو عوقورتاد

 مدنفارطا شتآ رب یزک صكضرا ءارکوص اهد «یرادرک اش كساروغاتب طقف .ردنا

 هلتر وصوا تک رح و هح رکف كرلنو .ردرلشملالوق ینغیدلوا یر ندرلهراسنود

 ۰ ردا هج وت هرش الثم هنر ندرلهراس وہ ینسەہج رب اع اد ضرا هکرولوا عفاو

SSمسج نوا نود هدنفارطا شتا سدقمو هدنرزوا رحم رب مظتنم تیاغ  

 ھڑپ كضرا هدر و ضرا ء هراس یدب « امس ق رار هلراز دل :هدرانا .ردراو



 VY همساف خیرات ورتایت ءهرعش هدنرود كن

 هدناساک .زامالوا دوجوم هدرصنع نیع هدام و توق .یلیرا اب «رشیراق اب ر
 كسلق ودهبمآ ہدنقح یی كنه وضع ماسجا .ردراو یسهصاخ عقد و بدح 11

 ضعب طقف , ردهاشم ناه ناه هننراکفا كنیوراد « هک ردراو یراهرظن ضعب
 ینپ «نداطخ دوجوم هدنغوج ر ندنسامکحنانوب هدو .ردهنالفطكب هدیراکفا

 انبرب مشتح هلبا همزلام زآ
 ندنلیام كمرتک ہدوجو

 كسلف ودها .ردش اتأشن

Eردم وظنم  . 

 ۔اسقان | ینهموزالق

 مر: ثكسیلق رەب : ساروغ
 ۱ بابرا نشت هدشنافرع

 ساروغابقا ر

SEF ۷ 

 هص

 N حس ر٥ ہل
NA) `تک 7 ۳  

 ۳ اپ 5 20 مہ
 4 یەدام هنر هعلرا رصانع انہ ےہ شش شہ

 ترکف كلا روا 8
 ۱ هرهحراب ردق هن هدام

 ی هدنسهحراب یھ . ریلپریآ هرامسف یواسم هحرد وا هنر ر هس ریلی

 هلصوصخ .ردراو دصقم ر «ماظن و هدناساک . رددوجوم صاوخ هاشم

 و هدهواس تانداح ناقا رب هدنجما راتربح یترشب ہللا یاظتنا و یکالزوک

 ۔اشای هدناساکمومع هک روسرتسوک هدیساعو وشن كنانابن .زددوج وع ٦٦

 ضرا قبط كک اوک «ساروغاسقان| .ردامرف مکح توقرب یجیربو ماظن و یجید
 ساروغاسفانا . ردلئاق هندن ولو نوکسم كرف «هتشیدلوا هرب ماسجا رب یک
 هد (کسبال) ءشلوا داتفرک هناذخاوم قوجكا دنا یالوطندنرکف یو و

 تمرح كنك. ره :ارکوص ندکدتبا لانتشا ھا نو و مولع رذق ٦

 یحاص وأ یلتدح :یسدهموق نانو

 .(4۲۸) ردشلا تاح كرت قرالوا قوم هلج یر دق و تمرح
 رلیروغاتم هدایزكاهغمالک 1 ینیناوقو: ماظن ہللا یسساسا لکش كتان هدر ۰

 ساروغاتب یداتسا ہدارانوہ .ردراشلا تربغ (رانالوا بوسنم هنت کک روغفاٹف)"

 ترفن ندسارقبل و قاربت ماسس .(۵۸۰) ردیلماسیس ساروعاس .رد(روغاثف)



 یوم خیرات ۳۷۲

 نارا طقف .یدفقاو ہما هنسهنالاع تایرظن كرلىلسالىم «سسافوتهسف .ردساقوت

 EL تایحرب تدم 4س ید ا «شنقح ندننطو هسرزوا یسالمتسا

 وب و یسهفسلف تایرظن كسسافو هسق . ىدا تافو ہد( ہلأ) ارک وص ندکد

 ۱ نرو یتعسط ناسنا و یلکش ناسنا هرادوعم ء نمافوتهسق .یدزاح یتمہارب

 ۰ «شمروتوک هرلیرلبا اهد یا هنيا هضفسلف تارکفت .یدبا هدنملع هلماع كنايرظن
 و سافونهسف . یدشمشلاح هغلوب ادم ر نوجما یناکرح كام اک تاپ

 وح و زالدارا . ردرب هلا هشرکف كسافوتهسق .ردشملو هدقح نانج یادم

 وتهسق . ردحدنم هدنآ به « تدح و «تاتناک .رددوجوم هدنناذ «یشیه .زالوا

 ندسسه كتاثداح هدناساک دەنا یشلوا قفوم هک اردا یدحو ردق ه ره ساق
 تالدس 7 اص اهد . ردشمامالوا قفوم هحاضیا یتغیدلوا لدتم قالوط

 رب هنر کف كسوطلقاره .ردشملا تربغ هحاضبا سوطلقاره لغولئایا یر ان

 ءلدت هدناساک . ردسعا لوح کشر نالوا دوجوم هجلوا ءیعا لدبت كش

 تلاعفرب اد «تاناک .ردموکحم کما لد هظ یه « یش یھ .ردک اد و لزا

 لصاح ندنسهلداحم رر كرادض « لماکت هر کف كسوطنلقارهه .ردهدنحنا

 وس ربغ هت هدناتساک رار ہلکنو . یگ جل ءیدلوم كش یھ ءہلداحم .رولوا

 و ,E یعاد هدناتناک هدنسهحش رابداحم وہ هتشلا . رددوج وم كنها ر

 هعوقو یسهنداح چ کش کیو ندلکش ر ندیزو رخ هعوقو بیر حت

 نیناوق هسرلرولوا عبات لصن هنیرلنوناق كتموکح راناسنا ء سوطیلقارەہ .سلک

 داقتعا ەٹکلیدہا كحور . ردیا دع یرورض یراالوا عبات هلتروص وا هدهناتناک

 ۔راو عون رپ هدكملوا .ردلکد قلوا وح الماك ءمولوا هحتركف كنوا طقف . زمنا

 یتیدنولو هدنرکف ینیداملوا یاد كيش رب چہ ہدنانماک سوطبلقارەہ . ردقل

 وہ . راردلئاق هنکیدروس مکح لد مدعو تدحو هدنانناک هدیرلقوح رب هدلاح

 رانوب .رد( نونمز ) ونءز ہللا سیدینەمراب یس اها ) ہدایز كا رلنانولو هدرکف

 لئافهنب دالوا نکمیساملنارواق ًانحذ كتاکر ح ءەنغیدلوا ییهاطكادس کانام

 .ردساروغاسقان ا ہلیا سیلق ودەمما اندازی هدکلسم و ارکوص احد .ردراشلوا

 قاروط ءوص ءاوه ء شت١) لوا كليا .(۹۰) ردیلایلیجس سیلقودهمآ
 97-01 ا یہ را ےک یر دروس ا هعل را رصانع هجر کف كسلق ودهیمآ تودئاد وی ءندبا لوق ی هم را رصانع یک



 ۳۷۱ هفسلف « خیرات «ورتات «رعش هدیرود كى

 نايا لوا نکم «یلاخ هباغ كن هعس یالقع . یدراروسدبا جارختسا هدروص رب

 ههر و لصحت هدو .یدکلاا قامات یتلضفنانوب هصاعاب هاردبا بات ندراش
 هنساسا هماع تکاح ہدایز كا و كعرکوا کتل یدنک ك تعر

 .یدقمشل ا هتناح تموکح و

 یتعمبطءیسقرت كنهشهو هضایر تافشک هدنسلاوح هلجدو تارف هدائاو
 ۳ لصاح لباع هققدت هدایز اهد

 5 : ءدتقح تا . یدروسدنا ۱۷ ۲ ۰۷ راهم ۲ ۷ آس ںی

 حج

 : ۱ هارد ونعم سا ترا « رول

 ذوف ندا هلخادم هش یه

 .ازآ هکدنکداقتعا هتتکاحو
 الماک ن دنریئأت كنید .یدروبل
 هدص وصخ و رار هلقمالو روق

 داکفا ءرادا هناتس رس ہدایزاا

 یمامکح ( سالم ) « کما
 عیانص . یدرولمالوا قفوم

 ہلاک دح هدتفرعم و من هدرپش و ندیا باستکا قرت رب وو ادج هلتراحمو

 1 ینیدلوا هد(لباب) «شلدیا لامعتسا هدارو لواكلبا هطبسب .یدرونلوا لصاو

 هدوجو یسهطبرخ هدر كضرا اذک «شع ولوا مس هداروب هتعاسیبانوا نوک رب

 كنابند «رارویدیاقیقدت یهبجراخ تعببط ہدایز كا یراف وسولیف سالبم .یدشلربتک
 یعاد كنهدام رلنو . یدرلرونسبا قمالکآ یکتا لکی ندهدام ر ولرد هن

 ندا لکتن یتساسا كنهدامو هلتهج یرلکدروک ینکیدشنکد هدنروص رب یدیاو

 هلقلوا یسهداعلاقوف مهره هدناسابس . یدراروسدا وزرا قمریذشارآ یقدحو
 یر ندرهدام ساساو یوص «سلاط نالوا یوقو هدهنمولع لبابو رصم رار

 رایناریا هدنسهنس ء٤۹ دالبلا لبق (سالبم) طقف . یدشمرتسوک هرزوا قلوا
 ماود هدنرهش رب هقشاب كن(ینوق) ههنالاع "یعاسم و ۰ یسلدیا بیرخت ندنفرط .

 .هسق ىلتوفولوق یرب ندنرلامس مهم كلا كرود و .ىدشملا لصاح تیروبحم کما

 رلینغم :یسدهموق نانو



 ىو خراب ۳۷۰

 چه ساروعاتس هن < سیلاط هل . یدرازامزای یترارتا یرافوسول نانو

 ندنفرط یرادرک اشبه یراکفاو رانا دلرلنو .یدرلشمهمرتک هدوجو رایو

 ۱ ۱ ۱ .یدشلدا قفلتو عج

 ار ی 000 سان ا لنکن هد( كا روداد الا ر

 یم ردقو رثأت نرم لیلحت حوضو سکوت نیس درا وہ طتف ۔ردسف

 ا هدنرود نولوص هدهتنا ءطئارش نالوا دودعم ندنسهزبع فاصوا
 چیه ینرلقطن سلقوتسمهت . یدزلدیا لامعتسا یزای ہدەنتآ رانامز وا
 لصاو هتلمکم ةر هلروهظ كنوفوص هدایز لا یڑن كيتا ۰ یدزامزاب

 ی راقطن هدراسطخ ًارابتعا ندخمراتوہ هتشيا .یدیا هدرصع یجنثب هدو .یدشلوا
 راثآ كينآ ۰ شمالشاب هغلزای ان هدهفسلفو خیرات اذک . یدراثمالشاب ہغمزای

 تیلمکم قرالوا یسهحب یرکف بالقنا ناک عوقو هدهننآ ہدایز كا یسهروئنم
 یا یک

 یاساک « هدهرص ینیدلوا لصاو هلاکرود راەعجاف ہلرارعش كیربل هدناتسنانوت
 غیلبت هدنروص رب ارعم ندرلرکف یلاخ ینایسح « كجهدبا ریوصت یک یغیدلوا

 .یدشمالشاب هغلوا ادب ریرحت زرطرب كجهلیا

 | یداعشا هلدوسزهه . یدشلوا اوشب یسهعطق یو یت هدایز كا ہدمدباب وہ

 ۰ كيربل ندیاربوصت ینهیصخش تایسح فرص ءروہیربو صوص کفر, هدنقح تانماک

 ٠ و یرالاصام كي وز .یدرونول وا هوالع هدرلرکف یاد ههعامجا تابح هرارعش

 ۳٣٠ الا ا تاتناک لاوحا . یدرومدیا ارجا رثأت رب كوو هدصوصخ

 . -الشاب ندننیب رصع یحنتلآ هلرصع یجدی رانوب .یدیا (هعبس یالقع) راننوشود
 ۳ سدلاط لسالتم :یسهعس یالقع نانو .یدراشلوا ماع هدرصع ی درد « راشم

 لتنهروق«سلوو هلق یلسودنیل «نولوص یل هنت «سابب یل ەنەییرپ «سوقاتب یلیللدم
 .ارسا هبعاعجا تابح «تاوذ كوو و .یدنا نولک یلانومهدک ال «سوردناس رب

 كردیا عضو راماظنو نوناق «راشمروک شا هلبتفص هسایسلاحر ہراشمتا كاردا یر

 _ یرلکدهتسبا كا ممعت هدنن ییاها كرانو .یدراشلا لصاح فوقو هرشب باق

 ص هعبس یالقع .یدنرابع ندلکشز کلا یرلکلیکی نوتوب ؛یدلکدرابش کی رارکف
 ۰ حضاو ندناتناک لاوحا هصاح اب ہد یقوب راروییوق هباتروا یەیتایحریتاسد هلرازوس



 رب

 ا

 ا

 مسی مو

 (ردهدنسهزوم امور)

 ۲ دلج .یوعخرا قیفر دما



 یموم خیرات ۳۹۸

 ؟رولو اش لصن ناسنا هسزالوا یدادحا !ردمراو ناسنار قدالوا یدادجا هداند هکود لاج

 دوخایو «ندکمریدشیکد تکلم اب هدوم .زامایاص ین رلبسا نونو كنیدادجا ناسنا ًاضعب اعقاو
 ناسنا هدلاح وا لک یرلبا ندنسماع ولو زکیرلتسود كحهرو رخ هزس قضا كز کی دادحا

 یحاص تب سی ۱ یا یر قبا ٦ اهد ندرلن ال وا رقم هفع اص ین دادجا نده

 .«ردلیصا هن هسل و ۱ هلس ٰیجتز ( هنسدیک نی

 .ردىا لاغشا تا "و دنلب كا ہدنجحما یرلعضاو كنيدهم وق یب

 هدا شمش رل درج .ی ؟.سوسدیزوو سولضد ؛نومهلص هدرصع وا هن اعقاو

 ۱۱ اماناراو هتک تو اردنات هم لواظعا ریوصت تردق رانو

 .یدربنانیوا قفل ریش نانو رکید هام عمو هدهننآ هدایز لا یدهموقیب

 یش یه دئاع هفلناسنا هيلعءانب .مناسنا رب ن» :تکرح روتسد هناکی هدیدهموق یی
 . یدنرابع ندنسه رظن . «.ردم ولعم

 سنا تاب «شمشود ندتغر وغوط هنطساوا رصع یحنج وا یدهموق یب

 رصع اف 2 یراغآ رود و ہیفامعم . یدشمالشاب هغعازاو تنعر هن رل عاش

 كي آي لرا قوحرالز علوم یتح .ردشلدنا دانا نوع هدزلارکوص

 . ردترابع ندندنلقت "الماک كسوردنانهم طقف ,زآ

 . . ىدشملق تراع ندمظن به ردق رصع چاق ۳ قایدا ناتو

 3 «یدس هدكنوب تا و ہدرصع یجنتلآ ہروثنم را كلا هون

 ا هدناتسناتوب یزاب :یدلکد یمامالوا مولم هدرا وب كنىزاي
 یرلهدک وک ك رالکیه کهد(هبون) یر رلمسا راینان وب هدننامز كبتماسپ ین رب .یدمولعم

 هدننیب رلبلهکبف هلبا ناتسنانوب یسیزای نانو كليا .یدرلرازاق هنیرزوا یراقاحابو
 هدننامز تودورهه اهد هيا سوراپ .یدشمالشاب ًارابتعا ندنامز ینیدلوا لصاح سام

 لصاح جابتحا اکوب «یبس كنسمهل تک دوجو هروشنم ران آ هیلعءانب .یدشلدبا لاخدا
 «ییماسا كرابہار ہلراناک بلاغ ہدنرانویوا اسیلوا هدرادصمزکلای .یدندنسمالوا

 راث ا رانو طقف . یدراو راەعومم ص وصخ هدف تناهکو راده هراس ضارما

 نوجا كعاظفح ییاقو هدقاروا ُهنیزخ هروئنمراثآ كليا .یدلکد دودعم ندهسدا

 ِتباغ هدهفسلف تادا ۰ یدشمالشاب نامز یغیدلوا لصاح جابتحا هنیراپاتک حیران

 ا تمام ندرانوب ردا اكا هلکشاطون كتاب یاظحالم نلوروک فان
 .یدشلا روهظ نامز یبالوا لصاح یحاستحا كمءربتک هدوجو بکر رب زناح

۳ 



 ۳۹۷ هفسلف «خرات ؛ورتایت ہرعش هدنرود كا

 لر ولیوک ءیرانالاپ كرايم لاف ءیراقلنانالراش كرلروتقود الثم ءرللاح جنولوک ضعب
 هدهن رک وس ندنناح وتفءاردنکسا «شمرتکه دوج و عوضوم رر به یلمسرس

 .ردشمالشاپ کرک رال رلدل رصم

 سدنافیتآ .ردیسکهلا هللا سینافیتا یرلامس كونوا كنیدهموقطسوتم
 یسکهلآ ۳۹۵ سنافیتآ . ردیلاللاتا ییونج هدینک هلآ . ردلکد ییهتتآ اساسا

 ینیدنولوا ریوصت هصوصخ تاح اعاد ہدنرل را .ردشمرتک هدوجورئا ردق ٥

 .رولوب تیاہن هلا هعالناشت رب ابو نوکود رب اب هدیسه ی

 .رد(۲۷۹۱ -۳ع۲) سوردنانەم یررح كوو كا كتىدەموق یب

 .ردتسودلروکبه« «یدرک اش كتسارفوتهت (ردنانهم) سوردنانەم

 1 ردشمک e تا ناه یاح . ردساع كرلنا یمهفسلف یهدنقح تاناک

 سوردنانهم طقف ء شمهتسیا كما بلج هنیارس یسوردنانەم ۰ سویملطب
 . ردشمهعا تقفاوم اکو

 ها كنارهکلغ « رولوا ذذلتم ندکمریک هدنسهناکلام ینررمع «سوردنانهم

 ۰ یدردبا دع نداعس رادم كوو 21 یرازوس یلتراطش تست 6 یررکف

 قوح رپ سوردنانەم . یدیا هو فرط تیاغ یشنک كسوردنانهم

 ,ردشمهعا لاقتناقرالوا مات یر چه ندن رابدهم وق طقف شمرٹک هدوحو رارتا

 هشرادتقا كوردنانهم رانو هکردراو یراهجراپ هدیزک ضف نلسهلدیا 80

 . ریلیبہدیا' لیکشت لیلد رپ قالراپ
 ته كننامز هصاحلاب . ردیا ریوصت راهعقو ییهحنلک | هدايزلا سوردنانهم

 شلناقللد ینصاخشا كن رلیدهم وف .ردزناح یراهمر لو و هدروصا یتسهععاعجا

 ہایرلرجات ربسا ءرلەنن دوس و رلهدلاو « رلردب شمانوب و زدک و رزق جنک و

 لکشن رلربسا ساسد «راقوواقلادو رابحشا هرارکسع نانولو هدنساءداقلنامرهق

 ۔اکتعنص تیا هروک هنسهبعاجا تبعضو ءہنسەزیم عیابط یدنک صخش یه .ردیا
 . ردہا ناسل ةرادا هنار

 یںسددرمانرم

 « مردیا اجر» : ردسیفن رثا رب هچراپ نوش یهدنتح تلاصا ندنرا [ كسوردنانهم
 كتعيبط ق + تلابما ها ثح ندزمتلاصا اکب هدنسهرا زوس سہ كەسروس یب .هنن |

 هنساشام كنم راتلاصا زکلایران وہ .ردسا نوجارلناسنا ییدا شخ تبع رب هقشاب هنیرایدنک
 .ردقو یراراختفا هیامرس هقشاب ندنو هکنوج .راردىآ دادعت هلتب ونع لاک ین رادجو رارالاد



 یوم جرات ۳۹۹

 :«(سوتولب) ء (یرلیرآ كشا) « (راطولوب) « (راەیلاوش) « (حلص) :یراروہشم كلا
 مشاط رو « ہیاغ ییدلیا بتقعآ هدیرارتا وہ كسافوتسیرآ .رد(رلش وق)و (رلەغبروق)

 | -وتسیرآ ردیواعاعد یسیاغ كنا .ردلکدكمردنلک | یتلخ لرهرتسوکراتنص جنولوک
 4 اٹبا « كتا هذخ آم یتاکرح كتموکح یدصقم ندقمزای ىرلرثا وہ كساف

  Eرك قرار هدیاصو اهد نوجما یسارجا ٌَ

 قترا ولیوک رب هدنمات سیلوو هکید : ردوش یعوضوم كن رث ۳۳ (مس)
  كلەنس زووا ءرونولو هدهحاص تارک اذم هندنک یدنک .روناصوا بوقس ندرح

 ۰ سوزن وسد زغا ردا ا قلاسم و حلص هدنلخاد یضارا یدنک .رویدنا دّقع هکراتم

 . روتولوا ریوصت رر رر
 كن ول هلق زکلاب راو سینافوتسیر ey ر یساہ ایس هدنملع نوت هلو «(رهملاوح)

 هلا هنهادم قلخ هدر وا مدح ترانا روت كتىلاها . . رویا هنحگ عضو یمجت

 نہار ۰ ردسەہ رجب یسای اس هد(یرلبر 1 كشا) CE روسدیآ ر وصت یر (غوغامهد) ناتادل |

 ۰ ردشمرتک هدوحو ین رتا یهدنمات (رودهل ) كردا دیلق” هرثا و

 هدوحو نوجا هسناقم و دقن ین رلکلسم كسيدبب روا هل | شوانخسآ و

 . روندا حیجرت ی واشسا هدنرثا و نوجا یغیدلوا راکظفاح اتوا نوع

 .رونالغیقل | ندنفرط رهنبروق یت رفظم و ا هتک وہ ہوا

 هدنرثا وہ سیاافوتسیرآ ءروہدبا لکم رلشو 3 یرلیجتو وا ہدنسیدەموق (رلشوق)

 یرلکدتارت ندزعآ رب به كراشوق نوتوبالثم .ردشعاب یرادیلقت شوق هناراکتمنص تاغ
 .ردهایعاش تاغ هحرأب

 ندنرود هک نا كوو نوحا كم هب یدهم وق کی نددهموق یسا

 «یدهم وق طس وتم .ردیالکشت ییدهموق طسوتم اما ةو رود م

 ناقیچ هنیرزوا هن هدسهب وب اهد . رالسشاب هليا ی(سوتولپ) كسینافوتسیرآ
 تسابس ہدرایدەموق .ردشلوا مق زرط رب كسامارد هنر ك وہ «شمقلاق رلمغم

 .ردشلر دلاقهدرادقم ود هدرقنم صاخشا یک ییدلدیا ثم عوضوم ردا كب

 راهاکح ندنعو ربطاسا هرزوا كملدبا ریوصت هدنلکش ناسنا رادوصم ءهدایز كا

 . یقیسوم «كرلرعاش «كراف وسولسف نوما یرلعوضوم ورتام .ردشع ولوا داحا ساسا

 ۱ قشع كن( وضاص) وفاص هصاح اب « یرلهصوصخ تامح كارلراکتعنص «كراسانش
 ۱ صاخ هراتمنص فلت اذک . ردشلا لنکشت نیمز ہرلورتایت یراختا هناسوبام

 N FP OO 3 اہ ا وس RR وک OA کم الا وس رے ی۳

 تراش ےن واش ںی قا ی ا و کر



 ۳۰۰ هفساف خیرات «ورتاش ءرعش هدنرود ڭا

 یمالتاوت كسونسازق ؛یشافوئسرآ یج ودارت یت ییدنا ی ٦
 :ردیما ۱ رسا هلا

 لاوحا كننامز هدنرلورتا نونو (۵۲-۳۸۸) سافوتسرا 7
 بی و ۱ 3 سب یہ اد وتس

 هدلاخ داحا «تیاعر هب ادا را ا رب وصل یاداعو 7 7

 ةد و طاشت هدرظن كس زووا ہدیرپ رھ كنىرليدەم وق .ردراو تارق وب وب

 راهکسام صوصخم هنسیدهموق ك٦

 تیم كسینافوتسیرا هقشاب ندنو . رددوجوم تبرع رب كجحەدیا ادس یراتمالع
 جنولوک یراثآ ۰ ردراو تیرعش رب قیقر هدهدنمظن ریارب هلیسهنازادرپ هکحضم
 همسق ییا هننا هدننامز یسافوتسرا .ردزناح هدیدج هدنناذ دح رار ہلقلوا

 ۔اع هدهننآ یی .یدا یرادفرط یآ ہد یمسق ر:«یطام یو ۔..٦

 تروص نساف وین وا .یدراو رلتارقومهد هلرلتارقوتسیرآ ءرارورب رت هر اراکهظف

 یی كسنارقوس « یسسارقومهد لاقدار كنوتهق . یدبا راکهظفاح هدهمطق
 كوبوب چوا وہ .یدردبا ازپتسا ہلیسەناسپو اشا تاعادبا كسیدس روآ « یسهفسلف

 .یدزسقح یتکر حوب كسنافوتسیرآ .یدیا یرانمشد یجب رب كا كنسیدنک «تاذ

 كسینافوتسیرا . یدریشیلاج ہکمتا هلغ هنیرامصخ نوتوب « زسقح یلقح طقف
 یەننآ یسەبلامخ هعل طب نونو . یددوحوم فاس روربنطو رب یولع هد

 «روربتلاسمیثراق ہرابنانوہ ؛شهدم یثراق هرارابراب ءروریطاضناورح «رواکنج

 یللا قرق سنافوتسیرآ .یدکمربتک هلاح رب لدنعم هدلخاد «تکوشیذ هدجراخ

 .ردشملسهدبا لاقتنا یردق رب نوا قحنآ هزعامز ندرلنو طقف «شمزاب را ردق



 یوم خیرات ۱ ۳۹

 ءیرلەطقن فعض كقلخ هدرلنو واو . یدرلرابوط ظحر لو و ندکعا رہشت

 ر وصت هدیرلاطخ و فض كنەساس لاحر ءیئالداحم كرلەقرف ءی اح كتموکح

 رلیدەموق . یدرلیدبا رہشت هدنرزوا هی یلاط كیاود كوو كلا < رونولوا

 | لوق هدنسهتس 2۷۲ داللالنف قرالوا یمسرءرلکاتش نالسا هنفرش سوزینوہہد

 | (۷4) یک ینیدنولوا ارجا هدنرلکلنش سوزینویہد نامز وا رلیدموق . یدشلدیا

 ۱ و ندنفرط تموکح نوجا كو . یدربلبباب هدهدنرلکلنش یعوزوب عاب نلید

 ء ریلیدیا عضو ههضاسم رلهحراپ قجانانیوا « روئولوا شراس یتبه هقزوم
 هقزوم هدایز اهد ندرلیدهژارت هدرلنوواو .یدریلیرب و تافاکم هنانازق یکلحم رب

 هدتفاف هشدشو شوف ء هعیروف رلناقح هه . یدردیا كارتشا هیون وا یه

 منرت هدانا و .یدرلراپاب هدلکشرب زسمچ و جنولوک تیا ییرلکسام «رلراقح

 . یدرلربد (هژابانراب) هرلق رش نلیدا

 طسوتم) «(یدم وف یسا) هدرلنا .یدشلرا هرود چوا یدهم وق ہدراہا و

 ۔ هموق یسانس) و(یرابدهموق ہیاکح) ہدیدەموق کسا .(یدهموق یب)ء(یدەموق

 ءرونولوا تح ندنایساس هدنرلیدهموق ہیاکح . یدنراع ندمسق ییا هلممان (رلید

 -وق کسا . یدربیدبا ذاح ما ساسا لاوحا قیاقح اعاد ہدرایدەموق یساس طقف

 و .ردسنافوتیرا و سلووآ هللا سوتمارف راندبا تقال زارا ہدایز كا هدیدهم
 یسورعوط اهد «راشعالاغشا ہلیااممسج تساس رانامزوا ءیررح یدەموق چوا

 ء سایکینء سیلقیرەپ .ردراشللا اغا یمەفیظو كلروسناس یشراق ہیەیعاّتجا لاوحا
 ندنلآ كراو یر چھ ندەساس لاحر یکسیدابتکلآ «سولو رهسه «نوت ها

 ۲ رر لزوس یجآ وب ءدهننآ هلصوصخ .ردشماماراتروق ینساقاب

 رومال یک ےہ
 کک . یدنمهلدبا ارجا داعتا چسه یشداق هقلخ هدهننآ ہققحلا

 ءراردبا ظح ندنسعولوا ہذخأوم كنهساس لاحر رانوہ نوجما ینیدلوا هدللاها
 ہدرایدەموق . یدرلردبا هدعاسم هحرد كوص هتیرح هطرف یتحو همالک "یتسبرس

 .یدرونولوا ریوصت هدراتکرح هت اب ورم هدرب کا

 ہناراکربوصت تأرج و لایخ تبولع ء سونیتارق هدنجما یراررح یدهموق
 .ردهدنسهاتم والا ڭنىدەموق ءسوننلارق .ردشمرتسوک را دتقاز لو و هاتهح

 ES زار حا چو سہ دب تم

0 
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 ۳۳ هفسلف جرات «ورتاش ءرعش هدنرود كىتا

 رخ الا او و هدیرلرب قوحرب كناتسلابوت .یدربنلیوس هدرلز وسراغم هبادآ و

 . یدشلدبا لیکشت ساسا هب(یدموق) هلتروصو «شمالشاب هکلربو ماظتناو ماظن
 كنسلاها رلارو .یدشلا قرت هد(ابلحس)و (اراغەم) لوا كليا یدهموق

 : یذشغا مدرایاهدایز :كي هنلبقرت كت ول یمالوا نادهتکن و 8
 «شقاقرت هداعلاقوفیدهموق هدننامز نورهبه هلبا نولدک ندنراناربت هژوک اربس

 ( ردهدموهزوم شیت × ) هنع ر ندنسیدهموق ناتو

 سومراخیآ . یدشمرتسوک ر ادتقا رب كوو سومراخیآ هعفد كليا ہدہاب وب
 كرلنارت .ىدشملا ذاخ ا ساسا یرابدهژارت نوجما یرلیدهموق . یدیا یل(سوق)

 نوجما كلوب . یدنکم ربغ ققوص ہلکش رب جبولوک یهمومع لاوحا «دنرلرهش

 .یدربلیدبا رب وصت ینلروبوا كسبلقارهالثم «رونولوا ذاخ ا ساسا یرلهباکحدوبعم
 تابح رانوب . یدشلک رلروتقا نانولواریعت (مم) هب(هزوک اریس) هدهرصوب هنب
 ۰6 ینعیاط كتلم یه « لوا سہل ہللا یسەزبم عبابط ی رل هن درفنم كم هب راح

 . یدرلرایا رب وصت هدنروص رب كحضم یتراوطا اک
 رابلهننآ . ردسشلا بسك تلمکم و ماظتنا هدهننآ لوا كليا یدهموق

 زکلابهدنرانوک یطروم كردبا هدافتسا ندهماعتک ا نالوا امرف کج 0 ٩
 هدیرضاح لاح «رازالاق ہلرانویوا روصم یتابارطضا و مالا كنرود رانامرهف



 یوم خیرات “7۰

 5 کردو ومر قالراپ کن هارداببارطضا «(بوکهه) ندنزانآ كسیدیبروآ
 ریسا ینداقوب ارکوص ندنمیلست كناوورت «رلسنانو .ردیسهجوز لوط كمايرپ ینامرهق هناکی
 هل رزوک ین رلقدلوا و گكنيرلق وچ نوتو و كننطو « كنجوز نداق هراح . رارویدا
 الوا لوجوک زونه هدرلنا : روبلوتروق یدالوا یبا زکلاب ندهمجاف شهدم و .روسروک
 ریسا ریارب هلیسیدنک هدر ءرودیلو نالبربجاق نداوورت لوا ندنطبض كرش یبالوط ندنر
 وآ یبستم هلکمروک ینغیداشای كن رادالوا و هسزالوا چیه < نداق .نهسکیل و یزق نلیدا

 ییدتا مدقت نابرق هدرا ثابشآ هدنهسکیل و «رولب ر دلوارودیلوت تر دلا طقف . رول

 . الف رخ كنلغوا ۲۶ بی تدم ر ندکدلدیا ادعا نهسکیلو . روبلوا موکح همادعا نوجا

 ۱ ۰ رویقارب ہدنجما تیسوأم 7ر مظع ییهدلاو تح دب الا یک

 افآ ۰ ردتبزح تباغ یعوضوم < مردن دن را آ | سفنا كسیدیی روا «(ینه نیا ہدسیلوا)

 روهظ راکزور ر دعاسم هنسملس هلک ورغوط هاوورت كنساع ا ود نانو یت٭ قبا یزق تن ونع

 ه رویمایق ولرد رب ەنىزەق یسهدلاو طقف 9 :رویلک مزال كلدہا نابرق هزیمهب رآ نوجا یا

 یراایاق یسهبعانقا ۂوق كمراەمغن + یدبهسنولو مدن یسس كتهفروا « مردہ یاد :روبنولو

 كج هرتس وکی شراق کس طقف .مدردنآتمجاص هب هراچو «یدب هسلوا قفومهکمرهتک هتقر ی رلبلق «هبلج

 هرزوا قلوا زان تمالع . ردو 3 نلک قدا . ردقو مەراچ هتشاب ندمرلشاب زوک

 كمروک اض ہکن وج 3 ہغا تل لوا قك ی مرویایاق هک رلقایا ہلغ دوجوم نونو

 ناربغاچ هسد اباب لوا كلبا کس . ا موکح هغماشاب هدرلنادنز ین .ردتداعس رب كوو

 تان وم ندنس « شماشقوا یس قراروطوا کیرازد م ددشعد مع نس هداکی ۰ میا نب

 ندکعا نابرق ینا طقف . روبلوا ر اتم :ندیژوس كن زق نونماغآ «!مدشمروک رلشزاو

 بوریجاق یب ی ه نیا .روییدیارویظزیمهتر | هدهرص ید ار یزت تبا .رویلواغراف هت

 ۶ 2 روص وش ےس ۲ كني ه نیا بودیک یر ییهعقو و . رویقارب یک یشید رب هرب

 بوچوآ هنلزنم رلتوعال زسەہش چیه كزق . مدروک هلمزوک « مدنولوب هدمسامو» :روسدنا
 ۰ رود «!تب ۰۱ وفع یحوز ها ردک قترآ ى

 .نحهلوروک قرت رب كوو ندنخمزات یدهژارت نانو ارکوص ندسیدس روا

 38۲ طقف «شمشتی صاش رپ ےک هدنمان نوطافا هدننامز سیدسروا زکلا
 توا و به هدا راسنوتهعجاف رکید نلک هدرصع.یجندرد ۰ ردشمالاق یش رب

 . ردراشعا دیلقت هبیهاد كوو

 1 ندنرایبآ سوزنوسد هدیدهموق یک هعجاف هدرلمساتوت

  ارکوص ندنوزو غاب یئاشنم كنيدهموق ۰ ردشعا روهظ
 1 ءرش سوزن وسد .ردرل هحنلک | یوتلوروک نایاشای هدنحا تراطشوقوش یر اب

 کان اتا یدرقال ہک انک مدراخرخ یهحنلکا وہ نالسای هنف

 و كند موف



 و هثساف هم رات «ورتارت «رعش هدنرود كنآ

 هنفرش قعولوا رکذ رلەجراپ قوج رپ ندنراثا یک سیدسروا هللا سوردنات

 دک رل رصع كیاتست ابو «هدنران | كسیدسروآ او او اک ۳۹ كب نالوا لئا

 به اعقاو ہدنرلسەہ سیدس روآ .ردبا یھاظت هلمم اع تسدم ییدلیا باک |

 اهدیرل هلّسمکسا ,شمریو لکشرپ یکی هران و طقف ؛ردشما لیلحم یراعوضوم یکسا

 (ددهدنویاه ةزوم) ۰... هنحم و سوزنوید ءنار وا فاش

 نامرهفو دوصم یسا هلتفص قلوا رعاش سپدسروآ .ردشعا لخت هدیروصر دم

 ,یدزمآ زوحالصا یرلنو هدهلتفص قلوا رکفتمر طقف ردا ندنرل هناسفا

 وا . ردشسا زارا تردق ر كوو سیدسروآ ہدالح ینحور كرلنداق

 ییدلوا دودعم ندهمهم لئاسم ینہەینزت و لسضحم كرانىداق هدناتسنان و راتامز

 ۔ہلبح كرلنىداق سیدس روآ . ردشعا لاغتشا ہللا هلئسم وہ به سیدسروآ نوجا

 ینیدلواراتفرک كرش «نیداق هدنرظن كنوا . دیا ثحم ندنراقلح الاب «ندنرل
 یتهام رب هناقشاع « یلاخ «یسح یراث | كسيدسروا . ردیردصم ہناکہ كرامُا

 هعجاق هاشا رود .ردراشعا دیلقت هسیدس روا به یراسپو هعجاف امور ا 1

 لاش: رد راس: راکبفا سابقا ندبیدسروآ «رلهوک و رار ٦

 ..ردراشمروک هدافتسا كوو كي ندنرلهجرت سیدسدوآ ءرەحراپ لی و



 یوم خیرات ۳۹۰

 ار طضا كنسنحمه .ردندنذبمالت كسارقوص «سیدسروا .ردشلدبا ہم €

 ۔ادف « كلسا كوو ندتلضف هدنرظن . ردراوتفر ر یدبا هدنلف یشراق هنناپ

 سج ر دور تاواسم <« بلف رب راکسوما .ردقو تلضف را ندقلراک

 رب یولع ا هد رظن كم وا

 یمەیاغ نوتوب . ردتہاحم
 : یو تا ہدزازہک

 - رورب تساسنا هدقالخا

 سه كس رلیدهرار . رداكل

 سه . رداهد را اب یر

 ۔هحفص یل :اق راب رحای هدر

 نزح دارلافنم اب ء یر

 نايا كراىلەراي› « یرالآو
 هردشلدبا _؛ وصتیرلدایرف و
 هدنرانآ نونو كسیدس روا

 .ردراو یراشایز وکو نزح

 بلق « یناجماقصق «یتشع
 نون و ندا برطضم یرشب
 ۴۲ هاداسا قاسح

 ثنبرلریوصت .ردیا رب وصت
 .ردرت ومو قبقح یعوح رگ

 ۳. ,دنرظن یرافلس كسدسروا . رگکوجوم كلمص هدنراضعب طقف

 ( ردهدنسهزوم ی وان ) سیدس روآ

 ءسیدس روا ندنسو . ردیعنص خفن هسا سیدس روا ٤ ردهافصتمو هاممص

 دوو هدنسدنک رار نو .زعا زارا تعنصر یلاوتم هدیرلرتا یک ں کیسلق و وف وص

 .ردراو ها عاش تردق رب ء هاسو ا یاهد رب

 سه یرلع رصم هنامکح .یدیدن رل عاش کو كا ینا سیدیہروا

 ناش و هنس رانمشد <« زابل هتنآ نلیدسا ربسا هدانلحس کو ؟ يا فلک

 هم و رهموه . یدرلرولوا قفوم یر دنا وقع یر LES 5( ای وفوا یرل ر عش



 ۳۵۹ هفسلف جر «ورتار «رعش هدنرود كنآ

 هدنسشراق تانوتهرف . روسوس یلوغی 1 «نومیه ندنسابرقا كنوثمرق تح .رویلوا ناربح

 موکح ہکذوا هداروا كرلدبا سبح ههراغم رب نوغیت ٣ تیاہن . رویدبا هعفادم یتوا
 رول ا شوک اهد رگ كنوغ یت آ یرلمنغم نو و كنورتاہت نامز وا هتشیا هروبلب دنا

 . رونوشود یاکو و ثغل راک ادف نوع طقف . روسدنا دایرف قرالوا وال ندتکچ هبم

 شلوواهنجما راایاق یا !فیطل هاکهلح یا !رازم یاد :روسدا دایرف هلوش نکرریک ههراغم

 مرم « هنالیفس كاو هلوص كا هارو .غجاشوواق همای رقا نو وب قوا هدارو !یدہا سبح

 ۰ مەنا 1 ماباب هدارو هسزالوا چیه طقف . مروینا ندالوا لصاو هدودح کیدزیج كردق

 رپ هدمیلق نوچیا مغجهنالیشراق هنامیمص ندنفرط رازس « مشدراقو مکج هنن ۲ لزوک یا «رازسو

 ۰ شمهلسوس ہلمرللا « شماقس ہلمرالآ یزکیرادسج حور ی كزس . مرویلک كرەیلسب لما
 ید كس « سکینلو ززعم یا «یدمش . مدشکود راوص سدقم هن رزوآ زکیرارازم

 و مرو روک ینافاکمو نوجا مکیدموک

 ہرانمشد هد( تەتقولىف ( >“ یلافو تروص كسقایآ نر دلوا ین دنکهداوورت هد(سقایآ )

 هحور لاوحا ( ارتک هلآ ) .ردشلدا ربوصت یفیدلوا تلیضف رب كونو كا كتموصخ یئراق
 و طقف .ردعماج یار وما هدنقح ینافو كسيلقاره هسیا (رلینیخارط) ءیئاعبتت نرد ہدنقح

 . رد(نوغیتآ) یسهدیزک كا هدنجا رارثا و نو

 ییعاش یدەژارترب كوو لا ء هنس ییدسا تافو تول

 سسر ہیرو كنسحهاخمر سیدس روا .ردشمقح هادم سیدسروآ قرالوا

 وغانور ندنوفوص هلا سوق دور, هدهننآ ءشحتوط ہد(نیمالاس) .یدبا یلغوا

 را هدنراسهب نوتوہ ندیس و .ردشملا سرد ندساروغاسقا هصااب و ندسار

 ناسقط . شمراشاب ردکمو نوزح ء هنایوزنم سیدسروا .رددوجوم سلف زرط

 هزعامز .ردشلوا لئان هنافکم یزآ كب ندرلنو ءشمربتک هدوجو رثا ردق ییا
 « ( بول هه ) یرلهحیلشاپ هددلرلنا ہکردقو وم یسد نوا ندد ندا لاقتنا

 ( پولقک ) هدربو ( یهینیا هدسیروط ) « (یهینیا هدسلوا) «(هخاموردن1)
 . رذمارد ر كيرتاس هدفا

 یترشپ .ردبا ریوصت یسهرکف تلاح كام هدايز ندش نه سیدس روا

 هنصاخشا نوتوہ .ردیکلسم نوبققح فرص یربرح زرط .درتسوک یک یفیداوا
 رادلهنتآ < ردرلرکف سلف نانولوا وزرا یمسعت هدرود وا ءرازوس ییدتلیوس

 هدهن « هردقواضق ه ءررحم كو وو نالو ترپش همان قوسولف ورا هدیدنع

 یه رشب تیرح هددنع كيوا رادوعم نولو . ردبا داقتعا هسرادوصم كرهموه .

 كمربدشلرب یمکح یشداف هلادع كما مکح اريج ہنناصارتجادكراناسنا كع اوج



 نا

 یوم خیرات ۳9۸

 روبرو باوج هد «! یسفترا ییا كداتسا ءارتک هلآ هللا نوغیت | هکسامو. د
 اکا كوو وب یدمژارت ردنذنرلهدیزک كا كنسارعش ناو سلف وف وص

 ۱۳ ده ماد راکح نلیرو ہدنقح سلفوفوص . ردشعا لمکت
 | ر اد ءسلقوفوص . ردشملساب هفارطا هدفلغاص اهد یفرشو ناش .ردیلام
 ۳ سلقوفوص . ردحدنم یتصخش نوتو هدنرانآ .ردشعازاق تافاکم
 تمام كتععط یه یوم لا نحو ندش یدننایوصت « ها و تفارط

 هب هحش « لوریه هدیرسهس .ردہا زارا نردف ےک دلو وب هست یتسهساسا

 : INS و تدح ہدرلەلیح ندقناف دهوا هدرلص وصح صعل یتح .ردهح وتم

 کک راسح هناراکتوادع یشراق ہرابواغم . ردیا ریوصت تقفشو مر هدایز

 سلقوفوص . ربشدلاح هکمربتک هتقر یلاخ كرديا هبصوت بانجولع هنیرپ ماقتنا
 یهدنرزوا وزاور یسا ءقاش یا گیرم ء ءیناس رب ء روریتطور كونو

 طقف . رد رابع ندطخ ر هعاو هداس فک یار وصت دیک رامسر قاض ھا

 كوب وب هرشب حور دا ڭكىسلق وف وص . ربلکد یثرب هقشاب ندسح هدطخ و

 : رب وصآ هلتعنص ر هداعلا قراخ یدادضا یهدن حیابط یهو رک وو و

 ہما لاقتا یسد ز کلا ندرلنو هزعامز «شمزاب مارد ۱ سلف وف وص ءردبا

 « (نوغیا) «(سوسیدوا ہدسونولوق) < (یوییدوا لارق) ہدرانا .ردشملیبهدب
 : رد(رلشخارط)و (ارتد که ا) «(تهتف ولف) ء( ھم

 ءرویلوا لارق ۰( بت ) سوہ دوا : ردهدزرط وش یعوضوم ك( سویردوا لارق )

 . روس رورارق هيف ادیّوم یلتاق هجنوط ییکیدلک ابو هنتکلم ییالوط ندنسلریدلوا كسوال
 ازح هنندنک یدنک قرایوا یترازوک . روالک ۲ یفیدلواییدنک لصا كلتاق هرخ الاب طقف
 ۱ . روشوواص بوقبح ند(بن) .روبدا

 هرونولواروصت تابح کیدریک هدنزوماق هننآ كسور دوا هد(سوس دوا هدس و ول وق)

 نلیدا ارجا یثراف ء(بت) كسيكس ىلو یثدراق .زقرب شلوا تک الف راچود هسیا (نوغیت آر

fنوت هفت ا روالک ۲ قنکندشود هنسدنک كجو یتشدراق ارکوص ندننافو  

 یت رکفو .روبتسبا كعوك نشدراق نوغیت | ہدلاح یک دتبارصا یتساملقارب زسرارنم ثنیرلنمش
 طرف . روتتسبا كمرک زاو ندنرکف و یتوغ یت آ ءیثدراق . روبجآ هسین هما یسهررشمه

 . هدارو . رویلیریتک هننروضح کن و هرف هرونالاقاب نک وک ینشدراق هروممرک د نوغیآ

 . نو .رویلسایذدنفرط رلناسنا هکمادام رلنوناق» :روسرو رلباوح هنادرم هنلاوئس یه كناريت
 .یتمولوا نانا . ردنادخو .نوناق كلوبو كا نوجا رلناسنا .ردراو ہدیرلنالوا هحزستلادع

 1 ےک سم هتتراح ٹكنوغ یت آ . رود «ردبلالوا عبا هننادح و هن یىی امر دل آ هنبزوک هل

۸ 

 اک سس HPA 7 ءا قا ورک یک وہ و رام نور تاک یک وہ اپ اں ا





 یوم خرات ۳۰۹

 ہک وع شلک هناتسنانو یسودرآ نارا .رومرتسوک هدنجما تاذم یرلینارب 4 روتسیا

 ۰ وٹشم ءاسو آ یس آ كدخرس < هدنجما هشیدنا رب مظع رلارب ما .قو ربخ چیه ندودرا

 ون لنارار کو .رومالک یتیدلوا مزہم كن رودرا . روسروک اؤر رب 2ر موقروقو

 نانو ہرابناربا ءزویلەکوب ندنرا یلاخ كاراد نامز وا هتشا تو رشک یک اپ ربخو

 ۱ هساوا یلتوق هلس ردق یسودرا كسخرس زکودرا» :روسدنآ هيصو ی رلغا تعارخ هنغارب وط

 مهراج نوا یرلیدنک هلی یرلقارپوط دلرلنوا هکنوچ ۰ زکیعا ضرمت هنغاربوط نانوب هنب
 ۰ سویدوآ (رلیدب یشراق هبن) .روسد «رولیا فلت هلقلجآ یزمراودرا ییتوق كا. .رومدبا
 :3(پ دوا) كسوس دوا هدسهس و هردبس هح زاب 7 ك (یژولوس رت) نالب زا راد هنسهنابفا

 رب وصت رب رام یرلکدتا تا یراروس. ( 2 ) كسكس لو ہللا , نسلقواهن ا ندنرللغوا

 هدنجا رلناق شدراق کیا ۰ رویلوب ماتخ ہللا راهحول یلناق كن سهرصاح ےت سة :زومولوا
 زم راه ص «روبلاح یساوه مامرب نزح ہدنسیشراق راولوأوب رلمتعم زس هروسا

 كرلت و طقف . ردیسهچراپ (یژولوسر) ررب یربآ یربآ هد(رادنمزامن) هلا (سوهتهمورب)
 ٤ 26 كلبا كننريظاسا نانو هد(سوهت همورت) . ردشلوا ئاق یرلهحراب رشیکیا رک د

 ۰ ردشلدا وس یسق ر تام زا (دشاناد) هدهد(رلدنمز اع)

 ین ٢ ال ضارع (هننآ) (ع۰ )o 4٩۷ سلف وف وص 7 دو

 سا وہ یم

 مانع نلیبتک ہےرللجاس ناتسناو ارکوص ندتیرفظم نیمالاس نکیا هدنشاب

 ۲۰۱٠٣٦۷٢٢٢ یسلقوفوص . یدشعولو هدنسهرا راحتک ندبا ستاد هدنفارطا

 ۱ او تن << یہ یهدنما (نوغیا) ..یدبا یرعاش-نکوس
 . - وا باخا ےہ نادناموف هدهاس وہ یتح «شعازاق ترہش رپ كوو نامز

 . دلوص یراضعب . ردلکد مولعم ییدلبا تافو هلتروص هن وج :یتکیول

 ٠ «راروسد یدتا تافو ہربندرب كرەتوس ِمدایژ كب ندتعر ییدلوا رهظم كانسهس

 . رات تراڑوندہا نان ا تافو قرهحاق موزوا ر هتنزاغو هدیرلضعب

 ودر هتیدژوا كتيزانم هروک هتیاور .ردراشعا زکر هدبآ رب هنمان سلقوفوص

 ۱ ی نوا رونه سلف وؤ وص .یدنا یححالس رب یساباب .یدیلک  اط

  هدنز رط هرواحم هديب یو نکندنک وا هكرازم ہللا لکھو « راشم وف یلکض سوم

 | كسلفوفوص یارو هتشیا ءراز یاد : ردرلشمزاب یراھمح وش هرزوا قلوا

 . دلوو و . ردرلشعا تناما اکب یرلهدونعم رعش یتسهظفاحم كو . یس

 یدمش . مدیون وا واد عشحشم وا ن یر ند و I ان وفا یعاش

 ۱ یو .راو تام ,Shoo هدنلا كسوزنوسد ےس هدارو

 . :هدسوریوسد . روسدیا لاّوس هسد « ؟ ردە هکسام یهدکلا و » : هسور وسد

 دقیق ر ۳۹



 roo هفسلف « حیرات ورا عش هدنرود كن

 . ردراو هطبار رب هلیراتعا عباقو هدننب یدهژارت یه ندیا لیکشت ی( یژول

 لوا ندسولخسا اعقاو . ردرب یس رغوط اهدو یدجوم كندهژارت سولضسا

 . ردلمکم ریغو اباق رانوب طقف .ردشمربتک هدوجو رایدهژارت ضعب ہد( سس )

 كنبدهژارت هدسولخیسا . ردشللا لاخدا هدراهروام عبحف هبیدهژارت سولیخسا

 ار . ردنبمو مظتنم تباغ رهن .ردنا لکشت تل اعفو هرواحم یتمسق مهم كا

 «تأرجرب ہدیزک هدنبولسا .ردشلزاب هنیرزوا راعوضوم مشنو یولع یرلیدەژ
 ور یاب كر هموه ہدنراآ نوتو .ردراو لاخ تیولع رب « كلەداس ر

 یا نه اضف هنرزوا یردق كرلد وعم یتحو هه شب لاعفا هدف وا

 یهنازواکتح کف . ردنا بقعت هعیدب رب یلاخ اعتاد ہدعباط ر وسصق ید اس

 تا « قمرداوا توادع و ضغ رپ نرد یشراق نک ینجا « كعا جسم

 . . اض ييدتا بقعل هدیرارا نونو كسوانخسا

 هعقو وش ینعوضوم كن( یتسهروا ) ندنراآ ندیا لاقتنا قرالوا مات هزعامز تكسولبخسآ
 مەتیلق یسهجوز هدار و . زولک ه(سوغرآ) هدنشوود ند(اوور) نونماقآ :روسدا کش

 .روس متکر ارب هدیسوردن اسق یرسا هدا .رودنولوا لودق هل رسم ر هناراک ایز ندنفرط أرتسهن

 هدننارس یونماغآ یجوز .رونولوا لافغا قدنفرط سوتسیک ا ندا ءارتسەنمەتیلق طقف

 ۰ یناعردنم كن ونعاغآ هتشیا هروسدنآ لتف

 ۔مەتبلق . روسنولوا ریوصت یماقتنا كتبانج و هدهد( رونەئوخ ) ینمی هدسهب یجنکیآ

 ۔ہننآ نوجما قلا ینماقتنا كنبرلاباب ءارتکملآ یزبق هللا تسهروا یلغوا «یراقحوج کنارتسهن

 ۱ ءراروس رب دلوا ین را
 و لود تو وا ےہ رويل دا روصت تازاجم هلا یرلباذع نادجو هدهدسهس یجنچوا

 بضغ ندا بقفل نوجا ازج یتسیدنک . روسدا تحرص هلا كحنک و نوللوآ هروبل

 دینا مکح كحهل رو نوجا یسازج ك(تسهروا) .روم رات رزق یتسهروا ندنلآ یرلهدومعم

 یراهدوبعم بضغ هن رزوآ كن و . روسدآ وفع یبیتاج و هدوا .رونولوا هلاوح ہڑابوثمرآ

 ندنرلبلق رلنوب نامز وا . رویلوا (رلهدوبعم ہاوخریخ «رادیتهموآ) كردبا هتمادن هنب رلکدتا
 هل لتب انج هدرمش و قىز رروینولو هدننع ونش نوجا ENA زر نو نابوق

 رزو نانالو هنن رلناق هايس كرلشادنطو ! نیس فن رک شاپ اهدرب رلفالتخا نایملس قاعوط

Eقشعر قلخ نونو !نیسهعا دایرف هد یرلمولوا ماقتنا نالوا بیس هنسیداب رب رقم  

 ه هطقن رب ینوادع و شیغ كمومع . نيستا تمرح ہنیرکیدکی كرهوس یخربرب هللا لباقتم

 «۰ ۰ « رداود هلاک یشراق هرلقلاتف نونو « داحا ہدننیب رلناسنا .نوسنولو فوطمم

 | ۶ و هتل ید ندنسه رامنیمالاس لو ج تدا ی وتن) هعقو هدنسیدهژارت (رلسنارا)

 كمرتس وکی لالجا ءینتمظع نولو یشراق هرلسا را كننطو رفظم سولیخسآ هدسهب و نالب زا



 یوم خیرات ۳۵

 | سوک ایس كویوب جوارهتشم هلقمزاپ یدهژارت «ینابیدا خیرات نانوب 4

 .ددسیدیرواو سلقوفوص :(لشأ) سولخسأا هدرانا «هکدویب سراج

 ہدیرلەیراحم نیمالاسو نوطارام ۷۵ ( شوط هد(سیزولا) سواضسا

 هدرهرام وہ ء شعولو

 رارا تعاحش رب كو و

 : رنکعالارا كرد

 ییدرتسوک لم رہ

 702 دک ت راهم
 دشل ا نامأت ترهشر

 كوص كننابح ءسولخسُا

 (ہزوکاربس ) یرانامز
 ہدضنساپ كيورهه یازبت

 ارکوصتدمرب «شمریک
 كنناقلوو اننآ هد(الکر

 تابح 17 هدنرلکنا

 دشملا

 ارق سولیخسآ
 ‹«شمزاي سهبردقناسکم
 5 یسللا زکلاب كرانو

 هدهزکامز «شلوا لئاتهناف

 ۔ہدیا: لاقتنا یسدب قحمآ

 یی لدهچراپ چوا نانولوآ بیرت نوجا ہقباسم «یسفاک كراسهب وہ . ردشملس

 هدیرنا نلیدا هدلآ قرالوا ( یژولویرت ) ربمات . یدراع ند( یژولوسر )

 (رونهءوخ) ء(نونئاغآ) ہدرانا .ردکم ندهجراپ وا (یتسهروا) .رد ا )

 (رادنمزان ) « (رایدپ یشراق هبت ) ء( راینارا) هقشاب ندرانوہ . رد(دینهموآ)و

 . ردراو اهد یبسهحر اب ترد قرقتم ہدنمان ( سوهبهم ور هدنجشا رلر ۔حمز ۱ )و

 سان... (لیھا) سوایخسا

 وہ ر)ءردلکد رایدهژارت یرفتم ندب دک یر !(یژولوسرت) كسولخس ۲



 or“ هفسلف همی رات «ورتارت ءرعش هدنرود ك

 قوش یراضعب ندنراجما هدهرص و . یدرارشالوط رک ند وک ل کک
 تاح یدنک نات بارش هدیراضعب ءراردہا ینغت رلىق رش كجحەرو تیزاطو

 «(یدهژارت) هتشا دز ود هب هه روا یرلترام كلقشع «ربتالک | یتسهاتحشدب

 کت هنیرلهقرا « ( راربتاس) . یدشعا روهظ ندنمسق لترارع ون كيمار ید

 هرایقرشوب نوما یرلکدک رلهکسام شملیبای ًادبلقت یتسافقدکت هنیراشاب و یسیرد

 راکسام ص وصخ ہری و وا

 « ایدوغارت ) هلکوب ہرخآلاب «شلریو یمان ( ایدوا - غارت ) یب ( یسیقرش هکن)
 < یراتشذکرس « یراردک یدهژارت هلعءان .ردشما لوح هنلکش ( یدهژار

 .یدیا (یرایقرش هکن) ندیا ربوصت یت راتک الف نانولوا لقت هاب راشاب زوکك سوزینویید
 ی راق دلو روب هیلیوس هلی وسیق رشداراریتاسوب یر نایموامولعم یمسا نوکر تیاہل

 ندنآ وا . یدنشمالشاب هلق یراتشذکر سو «شمالرف هه لا
 كراتشذکرس وب «سبسه تیاهن . یدستلوا لخاد هدروقا هیدهژارت ارابتعا
 ۔یدم لا بسنت هدینسالزاب كرایدہژارت «شمهمروک ین اکی سل دنا هباکح الاغ رازکلای

 هقشاب نکیا كج هلیدیا ثحم ندسوزینوسید زکلای هدیدهژارت ءارکوض تدمرب طقف
 ندسوزنومد هدو طقف» :قلخ نامز وا .یدشلدنا ثحم ندنقانم هد رانام_رهق

 ۔ان وا هتشيا .یدراشمالشاب هغمرعاب هسد « ؟یرولوتووا سوزنوسد !قو را

 ندعوضوم ییدتسیا كمهبوس «شمرک هنمکح راس لثم زوس وب ًارابتعا ندخبر
 .یدشلناللوق هدنقخ راسطخ ندبا كلهزوک هرب هدوبب بوبا تم

 ۳۳ ۲ دلج یوم څرات «قیفد دها



  erیوم خیرات .

 ارات .یدرل رد یلح اشامت نی (نورتآ هت)هنیرل ري نوی وا هلب و هتشیا .ردلکد م ولعم یساروب
 | .یدراو هدرلروقهد یتاق چاقرباذک. ید ررتس وکی رل هرظنمییبط بهیرلروق هد كنو

 . كرانو . یدنرابع ندرلجیغلاجو ندرلینغم رلیجتویوا
 ۲۱ ردق هشب نوا هرخ الاب نکیا یشک یللا هلتقو یعوح

 3 ۱ آت . یدک ندتطو لها فرص راضم . یبشلدیا لیزت

 یرهتفاش و مک وا

 .یدرون ولواهرادا ندنف رط 4 نلسد(ژهروخ) رابنغم حنا قعواو ندنطو

 و هسرت و ناجا یرلینغم . هنر رب یی دقاب هام رح رظن تانک س كل زءروخ

 . یدررو یمظان كسه « یسرد هراشفم . وداع هژهروخ یسهفظو كما

 .یدرلراکتعنصروهشملا «رلنالاح تولف .یدیا (تولف) «ینلاح نالبناللوق هدايزكلا

 ۶ تا ییدلوا قسوم تلا رے ینیدناللوق هدایز *۱ كسوزینوسد «تولف

 .یدرلالل وق تولف هدایز كا ہدہد

 اینک اراروتقا ندبس وہ .یدردبا اغا یراهفظو فلتخ ایڑک ا روتقا رب
 رهکسام یدشلدیا داحما ندنفرط سیسە لوا كليا هکسام .یدراربناللوق ةکسام
 راحت وب وااتداع راکسام ارکوص نامزریزآ ٠یدربنایوب هرلکنر فلتخو یلسای ندزب
 ندیا لاک او حالصا هدایز كا ییذکسام .یدشلک هنلاح قرافم ربغ مزال رب نوجما
 هلروص وو رلہا لو و ضا ‹ققىح تیاغ لا هدراکسام .یدشلوا سواخسا

 هسلردتشا هیشک كس زوتوا ناریدلوط یورتاب ,هتسملمای هدایز اھد كسس

 وا علام هتساع ولوب هدناکرح ورد سه كی و وا 51 راکسام .یدربلہدیا تربع

 مدرای ہکمرتسوک ہلیرلکللزوک ء یرلامس نوتوہ ینهبرات صاخشا طقف . یدرول

 هدیرلتیراق هلبا ہرئاسو رلقدصای «رازاعاللوق سام زکلای راروتقا . یدردیا
 سولخسا .یدراردبا افا ہد یراہدتک رارعاشیتسهفظو كلروتقا .یدزار بشیش
 ۱ جریرا :یدرلشماتوا یرلیدنک یرلبهنن قوخ رب ننلقوفوص ہلا
 جنلوک كسیافوتسبرا 9 و۱ روح هغماس وا یتدک رخ ایست نونو

 .یدنهدیا تراسح نوک ہغعای یدلق كنهمهم لاحر یتلدقوص ہلکش رب

 یر
 راهسمک قوج رب ہدنوجما كيو . یدرلردبا یخ هنفرش كنید

 راقرش شوہیو تسم «رلررک هتتفاق ( رلربتاس ) نالوا یراشادقرا كسوزبنومید

 | وعم بارش یی ( سوک اب) سوزنوید ی ( بماد ید ) رلیناتو

MRکا را مروہ ہا نیت تیر ون مت ہو ماس  
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 ۳ هفساف خیرات «ورتارت ءرعش هدنرود كل

 سوزن وید . یدشملسای رلرپ قجاروطوا ندەتحتایو ندشاط دنگ رتآ ہت ینا
 هدنسشراق مات كح راجرس . یدیآ هدنکتآ كسه (سلوبورفا یسورآاب
 هحیاشاپ كنوراس کنوح . یدراو لج سناد یی ( یسک روا )هدر اترواو

 .یدلح رپ یورتاد (اۃسەکروا ) . یدنرابع ندرلیحبغلاجو ندرلینغم یرلروتقا
 . یدرونولوا عضو یلکیه كسوزینویہد هیاروب « ریذہد ( هل ) هنیزکیم كلحوب

 یسورتامت كسوزمن ورد هدهنآ

 هدارو راجو وا . یدریلسای رپ رب ی اپاق نانولوا ریبعت (هنهکس) هدهنسشراق كرانو

 كوا كن( هنهکس ) .یدیا یساروب یسیلوق كنورتایت یسورغوط اهد .یدراربنیک
 زر نااسوا نو وا لصا دكا كنو .یدن نص هل رل ر وقهد هتحابو Jj یقرط

 بوریک كرلیحنوبوا ہدنفرط ییاره کك(نوینەکسور) .یدراو (نویناکسور) یخی
 .یدراو رل(سوداراپ) نوجا یرلامقیچ

 امتاد هدر هح الشاب ا ا ورتاش نوجما ییداملوا یرلهرآ هدر هدورابت

 اعقاو . یدربانیوا هنسهقرا یربرب مارد رب هللا یدهژارت چوا . یدربلاق قیچآ
 . یدزالاف شو تفو ر چھ هنح طق . یدرولوا را هقفد ینلدروط كووا

 ءیدقو::یدہمراو ہدرپ رپ هدنسهرآ یلاها هللا رلیحتویوا لوا ندزامالشاب نویوا



 یوم خیرات ۳۵۰

 عضو نوناق رب سیلرهب نوجما ینیدلوا تموکحرب تارقوم هدفرص هسیا ہنتآ

 1 ۱ کم هدیر وا ءیسەراب بیر كنو .یدشلوت وط زوج کمرو (لو وا)یکیا

 .یدبا یسهراب هطانوعلو كەروج

  یمو ید « یسالوا هدهجرد رب كجهنید یا ح هلو كنورتایت ہدرابنانو
 ح وراس .یددنسالوا یشر

 .یدیا یىلحم هقاسمرب انداع

 ا ی نه دورات
 نوجا كو . یدزال

 . یدمزال تاج دعا
0 

 0 ٤
 و : یه قجالوالخاد هب هش اسم 200۳۳0 : 000

 ( مارد رب كىرىتاس ) ررح

 (یژووییبت) یا دیار ہلا یعطقم كنسورت ات سوروادےا
  دوخایو كی رلیدەژارتوب . یدنراع ندیدهژارت چوا (یژولوسربت) .یدرریتک

 . یدردیا ماود نوک چوا هقاسم .یدرونولو ترابع ندعرصم ۷۰۰

 تعاس هقنارفالا نیلحابص نوبوا .یدرلردیا ظح كب ندورتام راینانوب

 هدارکوص ندەلکوا «مارد كيربتاسرب هلبایدهژارت چوا الوا «رالشاب هدشلآ ااو شب

 قرالاچ قلصیا دوخایو « رالشبقلآ اب یراسهب یلاها . یدرینانیوا یدموق رب

 نوجیا ینیدنلاق تدم نوزوا ردق هماعقا ندحاص هدورتام . یدردا و

 ۔وا لئان هنافاکم سهم . یدرولوروتوک ربارب ہدكجەجماو كکجەےب ءیى اح ءقدصای

 ورایت نانازاق تافاکم قوحلا .یدرلیر و اس رب ایو لیلکا رای هتررح هسرول

 كوب و رلیئانوب .یدرونولوا عضو لکهرب هنسورتات سوزینومد نوجا یررح

 .یدرل راسوا یراسهم روهشم كا هدهدرلطرو و هدرلکلش

 ورا و .یدبا یسو رتابت سوریوسد ؛ورتایت روہشم كا هدهننآ ۱ °

 نانو نوو ورات . یدیا شک ردق قحالا یشک ۰ یسان دا

 ' صوصخم ہرابجربس ہترزوا كنەبت .یدشعولوااشنا هنکتا همت رب یک یرلورتامت

 ا ری ے سیاح یب یم ےہ یتا ۱ E ا ای ا ا ا جی یس ایپ سو
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 ۳۹ هم سلف رات هورتاس ؛رعش هدنرود اش

 هقزوم رایقرش وب . یدنرابع ندرابقرش نالبزای هنفرش سوزی ويد ءرابماد ید
 یل( یللدم ) «رارعش نلک قفاوم ہدایز كا ہیەقیزوم .یدرینلیوس رارب هللا سنادو
 یلئوسمیههد(هتتآ) رارعشنانولوا داشنا هدزرط و .یدیا یرلهناسارش هانوسرآ
 ؛راردیا باما یغم رشب ندەلیبق نوا راینانوی .یدشمتا ممعت هلسهطساو سوزال

 سلف رب . یدرل ردیا مر راقرش هدنفارطا كضارح سوزنوسد رانو

 ریس ءان و .یدشلا داشک (نوسدوا) هدر یتح .شجآ هدیراهشاسم قسوم

 یرداح كسخرس هدیاط یک یغیدلوا یواح یرار یراوهمدق صوصخت هرابج

 یزکم اندام كتعنص یتیسومو كيرب هننآ هلتروصوب هتشيا .یدشملیپاب هدنمی
 - هتسب هليا یرایلقارم یتسوم ندنرلرب قوج رب كناتسنانوب .یدشلوا معاق هنماقم

 < یدرلنههل هتل رعش کلا راراکەتس وہ طقف . یدراربلک هبهتتآ به رراک

 .یدراقح ندعامد رب كنها هلا رعش .ید عاش رر هدنامز ناع دک

 . یدشعا روهظ رافلاخ ضعب یشراق ہددجت و نلک هعوقو هد ىقىس وم

 ر هدهدناداع رار هللا یددجم كنقسوم ۰ شما هلغ هرانو یتغر كقلخ طقف

 تلآ نانولوا حجزت هدایز لا نوجما قسوم یی . یدک 4وو ۴

 . یدیا (راتشش « ریل)
 .ردسونهسق ولف هللا سادس ینالەم یرلرعاش بماریتد كوو لا كناتسنات ون

 .یدرارروطوا هدننارسكنیرلناربت هزوک اریسنالوا یقاهدایزدلا «قتسوم «ران وب

 ہیورغوط ندورغوط ورتایت .ردرارعش كیربا یئاشنم كنورتابت هدراینانو ۰
 سه ؛یدا اشاع ر يلهو ید هدرلساو ورتات .ردشعا روهط ندرعش 3

 هعفد رب هدهنس ران و وا.یدلکد ترابع ندرانووا نلیز و نوجا كمنلک | یو

 یلوقرهظم كقاخراسهس نانانیوا ہدرلورتابتوب .یدرمایریور هدهنس ییا. اینک |

 زونه كبارش ینعی «هدناسب یرلکلنش سوزینویید .یدرینانبوا هعفد جاقرب هحاوا
 الحس « ندناتسنانو نوتو زالوا رولوا ناس . یدربلماپ هدرامسوم یفیدالشاب

 نوجما كا ہدافتسا ندتعنص عیادب « كمنلک ا ۰ ىلاها جوف جوف ندیلوطانآ و
 ۰ یدرلربلک هب هنت |

 ندنو نامزوا .یدشملوالترجا هرخ الاب طقف .یدیا یناحم هدتیادب :ورتاست

 .یدرویمالوا دیفتسم نداشام یتعنص عیادب ارقف «روییدیا هدافتسا رانیکنز زکلا



 یوم خیرات ۳:۸

 توق رب كوو هدهبموع تایح تباطخ .ء رونلبناللوق قرالوا تسایس هطساو
 یراهلدام تیرح كرامنان و یراقطن كسهتسومهد . یدروسروک ینسهفطو

 . یلسهدبا لکشت یتسهاروربتطو ا هارالکبه یرلکج هلسهدیا زکر بقاعتم

 . یدزوسدا زارحا رایلینوی ی ین همت یکم كا هسا هدمسر

 :یدرودر ییدتاروهظ كن راتمالعضاره|ثلبا كناتسنابوو یرود ا

 سفن یادف هنمان هماع عفانم «شعوط زو کم وس هسایس تابح اعقاو هدرود وب

 راکذ یلاع هجرد وا هدتعنصح و نف هحاس طقف .یدشلوا لئاز یسح كما

 لاسناكتترمش راهتس هج رلکس اهد كنموق نا وہ یتعنص ای رک 6 زدعمشم

 . ردشللا نمأت یتسعا سات یارجا هنسهلقتسم

 عقوم رب كوو ساب ناتسنانوب ارکوص ندنرلبرح نارا
ETAزرط رب یجنجوا هدرعش هدءرص وب « شمالشاب هکمنا زارحا  

 . یدبا (یدهژار) هدو .یدشلوا ادس

 كردیا ذاح ا ساسا یر اهاکح نامرهقو دوصم هدلوا اهد هدناتسنانو اعقاو

 تربغ هفعوق هنلاح اشاع هدیه زور تابح یتح . یدراردیا سرت رااشاع

 ہد( كمت ا) هعفد كليا یمالونوق هنلاح تعنص لصا كنورتا طقف .یدریلیدیا

 - وفشم یراقدشلا یربندهوا .ككراناسنا .یدشمالشاب هدنسانئا یرابرح نازل

 ی رلتورتو توق «یرلهمشیرک هه راحم قرهقح ندطح دوو نک اس هارلتل

 «یسامقیچ هنادیم كراتیولع نوتوب یهدهبلع تابح ءیرامتا فرص هدنروغا هبراحم
 تی ھو سک ؛شلوا بس هتسادب : رکفرب نرد ہدنقح ه رش تاردقم

 لکش كرا:اتساد هلرارعش كيربل نوجما كلوب . یدشمامالوا لئاز نداتروا تما

 یلماسس الثم . یددوجوم كانکیرب هنب هدرلنو طقف .یدشلاق یاب یمهنا راکتعنص

 وا .تارب وصت دوج وم هدرعش و .یدشم زای هموظنم رب ہدنقح (هسر) سولیروخ

 هدرلرعش . یدبا هقشاب نوتبسب ندراش ییدلس هدنقح (هسر») كقلخ ردق هنامز

 تحد ہدایز كا سوخامبتن | یل( نوفهلوق ) .یدراو نزحرب «تقررب ہدایز اهد
 هدزرط و ارکوص ندننامز ردنکسا . یدشملا ریوصت ین ر اشا زوک یحآ .یرلقشع
 د قف رک هننکح ادوم رلرعش نالیزای

 .یدیارل(تمار 08 ندیا ارجا ات مھمڈلا هدننابح كنموف نانو



 eV هفسلف ءحیرات ءورتایت ءرعش هدنرود تارا

 هدایز كا .هاشا رکف و نانالراپ هلا یراثآ سفانا و یبادب « یتعنص یناتسنانوب
 ةقوشعم كسلقرهب . یدرویلوا امرف مکح ہدطیحم ینیدنولوب كنايزاسآ یلسالیم
 كنايزاسآ .یدشما عج ہدنصخش یرکف ہلبانسح «نیداقبلدوب نالوا یادجو

 لتر وص وش «رویربتک ربارب هدینسهجوز هیاروب سکه «رویلوطهلیا اجر هننآ یطیحم
 نوتو ردق هامزوا «سلفه رەب .یدرول وا نوا دااربشا هب همه وک تابح هد راس داق

 ء هبهناراکتعنص تابح نطل سنج نالاق رصحنم هن رادبا وا فرص یراهفیظو

 هلا هدیدج نونف یداقتعایکسا «سلشره .یدروسریدتا كارتشا هدهنلاع رلکک را

 یدشتسکو هداعلا قوف ینسهمعاجا تابح هننآ «شردشلر

 لصاحتمولحم ز هعیاد تمکح «هتمنص «هملع دتا ند را و
 .یدشمالشاب کا تیاعر هنیراکفا كنامکحو كراراکتنص قلخ نوتو .یدشلوا

 نوصوص .یدشلا لکفت کلهر نوحا هموم تابح یروهظ كنو وص طقفد

 هلا یسعاسم هحالوا ہفشک یتققح ءروسدیا لصاح ءاتنا رکف رب یفارطا اعقاو

 «رومصراص "هلماک هدیناداقتعا دوحوم هدنامزنع طقف ؛یدروسدا تربع فرص

 کسارلنو هک یدشمقح هنادس یراهلبوا هلرئأت كنوفوص .یدرولیا ریز و رز
 هدنقلخهننآ ارکوصندنرابرح زهنو وله هلصوصخ .یدراروسشا لوق چهقالخا

 ساتیرق «رلاهد برشم یئاوہ یک ییداسکل | . یدشلوا ادب كادنسدوخ
 . یدرویلوا لاثتما ٌهنوع ه«یلاها زاناربت یک

 .ارفقوس هللا سیدہ روا «رلهصان كوو كلا کید ردش نت ا هدرود و

 ندسیدس روا .یدرلشعا هلداحم هنما تساسناو تقشح تاذ ییا و .یدا ارت

 یب .یدشلوا محاقرتن هنر كنو «شلازآ ی دل رعش هده رکف تابح ار و

 یکو  .یدرارازای هدنزرط هرواح اقلطمین رل رثا رانبهتسبا كمربتک هدوج ویشرب

 ققرالا نوطالفا .یدیا (نوطالب) نوطالفاتاذنرتسوکاهد كوب و لا هدراءرواحم
 یسهحیلارق كنونفو مولعاذک .یدشغا شخم توقو لکشربهنا عاشاهب هفسلف راکفا

 یل(ارهدبآ ) .یدشمالشاب کما قرت هد هح نونف ارب هلا هفسلف نالواهدنسهاثم

 ( سیلەتوطسبرا ) سلاطتسیرا ندرلاهد نشت هدناتسنانو ی امش هلبا تیرقومهد

 ر قفاوم هلوصا یف و ع نانو « اتما زارا اکذ رب كوو هدصوصخ و 7

 ر. تغالب . یدرویبدیا قرت ہدنایب لع اذك .یدراشللا قیفات و عج ہدّئدوص "



 ہی ا ۳:۹

 (سوزب وسد) ارک وص اهد دنا نتو ندیاز قوح كا ہد(یدمژار)

 «نرتسوکقرت ہدایزدا مدعسر :یدشمالشابنکعا روهط هد(یدهموق) هدنسوراس

 "یت هننآ یماهد كسايدف . یدشللا قرت هدهینیزت میانص اذک .یدیا طونغیلوپ
 و نالوا یصاخ قفر كسلشره . یدشمالشاب هفمالراپ هلىتىقف وم هحالوا هدنرل

 ۱ .یدروسدنا نیز ہلرارا سف یەنتآ ۱ كو و

 :ہکروہد نکردہاثحب ندنسەناراکتعنص ق وذ كسلق ره «ندن ات ]و كسایدیف «سوخراتولپ

 «یددوجوم تفارظرپ «تهازنرب لباق ریغ یدیلقت «تیولعرب تریح نایاش هدینابم وہ نونوبد
 .یدرلشثیلاچ هک قوفت هللا لماکت یهدرئا هتبولع یهدمسر هدینهفاک ناه كراراکتعنص
 شلبتک هدوجو هلتع رس 7 ہداعلا قوف را[ 2 6 ددتهح نالوا تربح تج وم ہدایز كلا

 ریلس هلک هدوجو هدرلتطب ددعتم « هدرارصع قوچ رب قا یسهفاک كرارثا رب .یدنا یسالوا

 هدنماکته یسهرادا رود هصقو قرتم كنيشکرب زکلاب هدیسهلج هک ولاس . یدرونولوا نظ
 زا هدوا هسراو یش رب لزتسوک تریخ نایاش ہدایز كا یرامآ كیيلق رەب ردا ہکوخو

 یز سه کرارا و . ردینملم الوا رادباپ هحرل ,هع کرارا سده و نلیدا لاکا ہدنامز و

 <« یددوحوم یفاطل هقشآ 5 ہدنرلیدنک هلس ہدەرص ید زونھ

 زکلای كنەفیظو ییدلیا افا كسلقره «كمردتاقرت یهسف عیاص طقف
 ندو دهس عیانص ینساھد و اکذ . یدیا یسهحفص رب

 «شمشا وا هدهل را هلداحم یساس هدنامزننع «تادلوو و ندیا تقعل هلابخ ةع دب

 دوجو كی یقلخ هننآ .یدشللا لاغشا عقوم رب مهم هدهدنسهسایس تابح هنتا

 ۔وق نانو یمورغوط اهد . یدبا قده ہناکی كسیلغرەپ كمربتک هنلاح تله رب

 هن ونفو مولع «تس ولحمهنسح هدحرد قجهلوارحنم هتهافس :تالیاع دوج وم ہدنم

 ندفاصوا یک تصخش زارا ہدتعنصرانآ ولردره «كارتشا هبهمومع تابح ءتبح

 .یدراروییدیا افیا ینسهفیظو كلربهر هتیرمشب هدصوصخ وب راینانوب «هکیدیاترابع
 «سایدص . یدنا یزک سم كعلادب قوذ : كتعنص سح یوآ كسلقره

 سیلقوفوص «دوببدیا شخم تعازن ہنناداقتعا كنیلاها ءلرمریوراذکع یلابخ هرادوبعم
 كقرش رالاع نلک ندنوی روسدا لب یرلدوعم هل رلرب وصت رادکشها و نانط

 هغمالک | یتاساک ماظن كردیا رکف دیرجت ندنراهناسفا رورپحور و بیرغ نوتو
 تققح یراطولو بذاح و فشک ربطاسا مع یکسا رانوب . یدرلروشبلاج
 ہلمحز ا یرلقوحرب ندرلنوب ۰ یدرلرولوا قفوم هغهالهح زا هفمسعاط هلسابض

 ۰ ۰ یدرویئیلاچ ہیاشب ندیکی هدیررهش یک راتموکح ۰ سومادوسه یلس-الیم

 ی و تو مات مر ظلم ۰

 اھ

۰ 
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 ۳ ۶ ۵ هم 9ف جرات ورتاش ؛رعش هدنرود كم

 ینرلتحصن كنهاک وب هن قاخ طقف .یدشمهمهدیا هظفاحم یت ذوف  یکسا یشراق

 هداسعلوا ا ٰئیدرولیرٹک رارذب ء راھدہ ندرهش قوح رپ هب( یناد) «روناکید

 عساوو ندا لکت یتاقالم دعوم كنتلم نانو نولو .یدرولیا هظفاحم یتسها

 میخ كا كنبرابرح لالقتسا . یدروینولوا نییزت هلرلتعنص رثا ہدی زک كا «نادس

 یس لکی د كسیدیدیکوت نکروقوا نخ رات هداہملوا تودورەھ

 بطخ .رووفوا هداسجلوا یراەفصح یناحص و «تودورهه ندیا دق ین راهحفص

 ینراقطن قالراپ نوجیا عاحرا ہنلئاضف دلرارود یکسا ینموق نانو سایغروغ رهش
 . یدرویلیا دارا هدارو

 هدنسههاس هننآ به قترآ یسهلبقتسم تایقرت كناتسنانو یسورغوط اهد
 ہاسویلناق كنسرابرح نارا :یدشملدبا مکحنندیکی یر ةا .ىدروىلو د وجو

 هلراهم راباق زاونحورو نیم «رالکه ضامو یکی ارکوص ندقدلریدلاق ندارو یضاقنا
 . یدرومنازاف تغر (یدهژارت) ہدایز كا هدرعش ,یدشمالشاب کما رونت رارظن
 ۔وک هلام یرلاطخ و تلیضف كرانادناموق « یراهحفص مح كراپرج ناو

 . یدروبہدا لکن نامز رر نوجما رلەعجاف ءیرب یه عكرانوب . یدشلور



 یوم خیرات ٤

 یسابس .یدشلک هنلاح تعنصرب ققح هدرلاروغآ «هدنراتادىمهننآ هسیا تغالب و
 و اا اراعا نتسنامز ییارقوس . یدعلو دوجو هدهتنآ ِ

 هدمسر هللا هست عیانص اذک . یدشمالشاب هفلو اعووشن رلرکف یتسلف ہدنس

 هروسدنآ قصدت هدنر وص یاد یتعسط رام اتر نشت وا سی سس

 «رلکلازوک هج اهدران | عیادب نلیریتکءدوجو .یدرویلیاتیاعراع اد هتعنصو نف دعاوق
 تابح و سح رب هدرلرئا نوتوہ ء هتساع ولو رلکنہا رادهذاح « راتقاطل رادینعم
 ؛ رلداقتعا لطاب هدنسهرا یعوق نانو اعقاو . یدرویلیدیا تقد هتسالوا دوجوم

 هدنامز نبع ءموق رورپ همیدبو ساسحوب طقف ۰ یدلکد قوب رلرکف زیمآ هفارخ
 .یدرولوا قفوم وک لاک یا زب كوو یورو و4 اراک تابح

 و رالتآ . یدشلوا لصاو ارکوص ندنرابرح ناریا «قرت و هنا
 تسلم ء یتلنامرهق «ینلراک ادف نوجما قمرانروق یلالقتسا كناتسنانو هدرلبرح

 نوتو نانولو هدرلهطا کیم ندر :.یفواعا حج رت هش یھ یتتبح

 .٠ یاس یئزاف رانا رظعا هدهعزد ہی ےہ كراو

 .یدشلوا لخاد هرود رب قالراب كب هزوک ارس هدانئا و .یدرلشلا ارجا رئأت

 یشداق ہرلیلەحطراق هلرارکسع یلترجا یتسهطا الخس نورهبه یلارق هزوک ارس

 قالراب كا و كو وج كا كنیرلرهش نانو یهزوک اربس ارکوص ندکدتیا هغفاذم

 ( تنونلهس») . یدشد هلا لاصیا هب هنر رب تحهاسالوا دودعم ندنرلرهش

 هعجاف و رلرعاش هدیلارق یارس «روینولوا اشنا رلدبعم مسج هد (تنوفیغ ) و
 ریہش سیون هعجاف یتح . یدروییدیا لیکشت نافرع سلجم رب بذاج رلسیو
 هزرک ارس طقف . یدشمرک هدارو یترنامزلوص كتماح «(لشا) سواخسا

 | یدشمتک بونوس هدقلقالراب و ارکوص ندنضارقا كنفللارق

 هب هنت | (هنکأ) روہدا قر تراح و عیانص ندي زفروک" تما هدهرص ول

 .یدروسهدا تباقر یشراق:

 ہدناتسنانوی هلبا هناراکتعنص ٌهوق ینیدلوا یواح «یسلاوح دیلوغر آ هصاخلاب

 ید ربارب هلقلوا بولحم هتعنص و قوذ رلینانو .یدرویدیا لاغشا عقوم رب مهم

 تارا نهاک یهدندصم ( قلد ) ٠ یدرلرولاق للاخ هدندکعا رابتعا هرلرهش

 هناتسنانوب «شمامقچ و ضوطًاطق یرازوس «شمتب| سالفاقتر ؟هدنساننآ یرلبرح

٤: OT٭ھ" پِ " 



 لصف ینحوا نوا

 هفسلف شراب ویران «رعش هدی رود كرا

 ۱ ( ٣۴۹ س ۰۰۰ داللالبق )

 دالشابهکتا كلم و كلاعمهرارایراب«راینان وب ۲
 هترزوا راکفا نوو اراک ننک ا ۰ یس موم معباہط كنود لپ
 نارا « هنتا .یدرویدیا لیکشت ( هنتآ ) ینعبنم كنترلاض تفرعم نالجاص
 یلغ زکسم كنلاع نانو موع :شمالشاب ہزارحا یفوم ھا" ر

 روهظ ندو قرت هعمل یه هکاصن هدنرود رهموه . یدشلوا یسرکف و

 -ود كيتا .هسیدیارویلوا ادیب یتبح تعنص رب «قلقینایوا رب هدفرط یھ «روییدیا
 . یدرویلیا اغا یسهعطق كيتآ یسورضوط اهد و (هنّبآ ) یهفظو و هدهدنر
 طقف «راشا لوبق یرلادوم ینجا «ینیانص ینجا «یرارکف ینجا راہلینو یت
 .ردراشم ر دشک د ااو نوجما قمرد وا هن رل هام عیابط و قالخا یدنک :یراتو

 هدهرلارو یتاح زرط زیمآ قوذ كرلبلایدبل «یتعنص لبابو رصم «یسقیسوم ایکیریف
 تمدخ هفمریدنایوا یبدید و تنیز «یتابح قوذ ہدینوییت ۰ شا ریثأت یارجا
 ,یدنک هدنامز نع طقف «شعا لوق هدهننا یارئوم ینجاو هتشيا . یدشلا

 :ردشلا زارا ہن یسدمکت تلباف و ۱ ٩
 ۰ تباطخ . ردشمالکحبح هدنتلا یرلامم كانضف كنهنا لوا كليا ءمارد

٠ 



erیوم جرات  

 | دمو ایلاست «هدناتسنانوب لاش یک ییدتبا مست ہد( كیتآ) یلسم ینو
 3 ص قوح او ردشهال شاب کما قر ہا راکتعنص تابح ءدمداس ودك

 هر اراکتعنص و نوتوہ . ردرلشمالشاب هدرلارو به هنر لکلسم را کش و

 اهد « كرودو .ردشملا هظفاحم یطاترا هلا ند اعاد رالکه یرلکدربنک هدوجو

 «یشابرب شملمای ندحنوط كسوءهز «یرلرتا هدیزک لا كنبرود یناخرآ یمورغوط

 .ردنلکه f زسلوقو زىسشاب هدرب هلا یلکه زیمهنرآ رب هدنل وات

 تءدصو تدشرب نا دار عین هل ایرامعم ءایو یل ارعا ست ےس

 هدهدنلامعا كلموج یک ینیداناللوق نوجما كمريو مم7

 ہد(نەموزالق) ءرثا لز وکلا نرتسوک یئقیبطت تروص هرالکه كنایوب .ردشلئاللوق
 ,رددخ رب ی ایوب نانولو

 ند (فو۔یف) هنسهعطق (كيتآ ) یتعنص قمایوب ہلرلکنر فطل یرالکیہ
 تعنصو . ردشلا رافتا ندارو هدیتمنص قمايو یراوزاو اذک . ردعلا لاقتنا

 قرشهدایزالا هدنلامعا كاموج .ردشللا قرت هد(تنهروق)و (هنک أ) .«(سکلاخ)

 . ردنرابع ندنراباق غایو ناحنف رلباق و . رولوروک ییدلدبا دیلقت كتتعنص راثآ
 راوهلاونا«رامسرهدنزرطهناسفاهلب رامسر رەتناہو «ناللسرا هدرامسرنالسایهنیرارزوا

 سلقاههنیرزوا رلکلموح «شملاق كورتم هدزرط و هرخ الاب طقف .ردرلکحیحو

 یرامسر و یتح « شلدیا مسرت یرلبرح اوور ؛یرله رام ر وطن هک ؛یرلباکح

 .ردشملزای هد تاه رعت ضعب نوجما قمالک |

 كرانوب .ردیروزاو كرتا یلمسر هراق په راوزاو نالببای هدرصع یحتتلآ
 تمص راز هخدلوا هدرل وزاو و .. ردشع ولو هدنرارا مع یو 1 یعوج رب

 كرلامسر .ردراو ثكلبعہط رب یاب اش ؛بسانشلرب هد رل هه وع ته .ردد وح وم

 ۱ ےن ةر تمنص لوح الا هدنلامعا وزاو .ردهدنلکش هکلوک یڑکا
 زناح هدیراوزاو تافاکم هللا یراباق هزانج هصاحل اب هدنجما یرلوزاو كتا

 " كنج هدهشرزوا كسرلوزاو تافاکم ۰ رونوق هرارانم یرلباق هزانج .ردتمها

 ؛شلریدشللمکم اهد تاق رب رامسر و هرخ الابطقف .یدربلیاب یرامسر دوبعفو

 ۱ ۰ ردشلدا زارا یس رس ا ہدایز اھد هدکمبنک هدنوجو تعنص ربا

۲ 

INIT TIE LT KPT iat دی 

  2ا تک ا ا : ٠

E PE ORAاد  



 ۳٤۱ عیانصو رعش هدنرود رەموھ

 و . ردیدعم (هنهتا) یرتا مهم كا كنتعنص هنک ا رٹممرٹک هدو یرالکبه

 .(۱۰۷«هفبص) ردشلدیا لقن ه(خسنوم) هد۱۸۱۲ یراهع راباق كدبعم
 .ردشلوا لصاح تیلاعف هدهناراکتعنصتابح هدنرود راناربت هصاحلاب هدهنتآ

 لص لو عفان نده راحت تالصا وم: کرا هافروتور هدنرود سوطارطسب رم

 بسک قنور رب هقشاب هننآ كرهلك رلرعاش قوج رب ندراتکلع ینجا « شلوا

 هطق تمظع هلیدبعم یوی مسج وا یهد( ماسس ) و ( غولنای) یتح .ردشللا
 ندخح راتو .ردشلدااشنا دبعم رب هدهنسوهز بعملوا هللا هج و كج هلس هد | تب اقر ندن رظن

 «صوصقا قاس شا لاقتنامد« تای را ا نزعو نت دان لپ
 .ردرلشل | ممعتهدهدارو یلامعتسا ص ص راراکتعنصقوجر نلکندماسسو سوراپ

 هد(سل و ورفآ ) یرلوا سبفنو نیم راراکتعنص ناک ندزهنویولهو هنک أ یتح
 (سلوورفا) هرزوا قلوا دیاع هرودو :ود رام عضو هنکوا یساشاع رظن كم ومع

 یتح :یبپ یراضعب ندرلدو .ردشع ولون یلکه نداق ردق تردنوا هدنرهارخ

 «قفاومیرثءرویق هسبلا ؛یعیط هخداوارامسبت هدرللکیه .ردشمالوزوب هلیب یرلیوب
 .ردرونه وا یمهم كلا كت را راکتعنص تا نالوا مولعم هدرود و .ردیروس راز وک"

 هلا سوسدومراه نربدلوا یراناربت «رونهتوا ارکوصندقدنولوا درط ندهننآ راناربت

 4۸۰ ندنف رطسخ رس رالکیهو .ردشلوارومأم هفمای ین رالکیهم وط كنوتکو طسیرآ
 .ردشلتک ه هنت | رارکتارک وص هنس ۷۰ ۰ طقف < سل روت وک ةت رهش (ناتاش ) هدنخم رات

 و ۰ ردراو یرلشاط راه هدقوح رب هدنجا تعنص راثآ هلو ندرود و

 عكرانوب .ردنرابع ندرل(لەتس) نیز هلرلکحبح و كسکو ب ءراط یغوج رب كراشاط
 هدشاط وہ .(۸۱ .هفم) ردشاط را زم كتلپوهرب هدنمان نوبتسیرآ یروهشم لا

 هجرد كوص هبسانت « شملشیلاچ یلتقد تیاف « شلدیا دیلقت لزوک كب تمیبط
 «رلکک را حلسم ؛یلهسبلا هداس هدنراشاط رازم یک وب اذک . ردشعولوا تیاعر

 هنایوح رح و کنج هدرودواهدو هکردشلدا ریوصتهدراحنک نانوط هرتاد ابوقوا

 لامعتسا ایوب اذک هدرلشاط وہ . ردیا تلالد هنکیدلریو تىما ہدایز كب هرامیلمآ
 كنورب زکلای .ردشملشلاح هدهنسلوا ادب یئأترب هدایزاهد ندتعنص ٢٦

 رانوہ «هکردراو راناصقن ضعب صاخ هدودوا یک یساملسای یروسكنکح «نوزوا آ
 .. یلمانولوا دع رب کس رو کک



 یوم خیرات ۰ ۳:

 بوسنم هعدق رود ینعی یاخرا . ردلکد لقرف ندمس نلیرتسوک هدرلاکه

iکا  

 3 مولا و ناقح هن ادىم هد( سودور) .رتلیرتسوک هدلکش وب اعاد رامسم' ہدرالکیھ

 .(ع۷ فصع) ردیا لکشت لاثم رب اکو هدشاب نانولو ہدنوباہ زوم
 ` ردو هح وا لصاح ساع هل را راک تعنص یوی 0 ہدنزرط زهن و وله ییا

 کش كدوحو

 OS دعا وق

 هه تاچ . و .یدربلساپ ًارظن

 ولوا لامعا هدرود

 نوتلآ ہدرالکیہ نان
 لامعتسا یئید لو

 هلرلب وتهم . رول وا

 ۔رھقو د وبع راەہج
 هروک هنسراهناسفانام

 ۔ هک راباق شملساب

 ۔زیلیدیا نییزت هلرا
 لرله راباق و .ید

 ول هس) یمهم كا
 یسوزاو كتإ

 نان ولو هدن رهش(تن

 رہشو .زدرهک راباق

 یجندب دالبلا لق
 هوا هد مصع

 هک راباق.ردشع ولوا

 ندا لیکشت یر
 ۱ كرلقاحاب هدرلمسر

 ۔رط لیفورپ زکلاب
 یلتنوک هدير
 تسوا كادوجو

 ۔ودە٭ یرلیاكنمسف

 2۱ یساعولوب کون
 رھا ہدایز

 ٣٢ قداکوا دوجوم كاسع رب هدمت راثآ نالا هدالحس . رریدنآ
 كتا نلیدبا هدلآ ردق <یدمع .رولوروک امام ینیدلوا دوج وم كلسمر هدنرانآ

 اوتحا كضاقنا و .ردنرابع ندضاقنا نالاق ارکوص ندنرابرح ناریابه یرالکه
 هدیسهفاک كرارتا و .ردرلرتا نالسای ردق هنسەنس 2۸۰ دالباا لف رللکه ییدلیا

 دالیلالبق یخوجرب ندرانآ نانولوب ارکوص ندنرلپرح ناریا . ردشملیبای هنارهام

 تعنص تیرحر( هداعلاقوف ہدرالکی وب .ردرالکیه نانولوا لامعا ہدرصع ینالا

 ءەمزلامنانولوا لامعتسا .ردراو تقفاوم هتعسط ردقەەهجردرب طقف .ردلکد دوجوم

 اه یداتسا ءاراراکتعنص دوحوم هدرصع یتلا .ردص ص هلا یشید لسو هتح

 ءردساطانواو نولاق هدهد( هنک ۱ ) ء سوخاناق هد( نوکیم) اذک .ردسادبالهک

 هرات صاخشا هلا یرالکیه نامرهقو دوبعم كوبوب تیاغ ندجنوط «ساطانوا

OG O N POP O ی و 4 



 بو

 ی یا رس کر یر رم

 ۳۳۹ عیانصو رعش هدنرود رهموه

 هدهنیزت عبانص ء هنساشنا رلانب كویوب ویو یراراکتعنص نانو « راشمرتسوک

 هلا یرالکبه راوید قوج رب هلجزا .ردراشمالشاب ہکمربتک هدوجو راهو فرطا
 كب كب ہد(غولئایا) و (سالبم) ندرالکه و . ردندن رانا كرود وہ یراریوصت دوبعم

 نداق قوحر هرزوا هداح ندک هنیدبعم نوللوآ هد(سالس) .ردشع ولو قوح

 ا و .ردشلدیا ۔ای یرانکبه تاکرا و

 مظتنمریغی راقاپاق زوک هد رالکیہوب .یدشملیپ
 هدایز ندندح رلقادود یوضع ریه كدوجو

 ققلاق راقالوق .هحخا مجت لمکم هجرد وا

 هرود و یلصاح 3 اذک. ردقسهمهلب ر دتا

 ۔وج رب كراهم راباق داع هغدلوا هدهد( غو لایا )

6 URI ع 

 تشاطم مدع ف

 الد هتعنص ر قرتم

 نوتس كوا بل

 نوت و طقف.ردد وج وم . ردشع ولو یرامسر

 روبلشالک | ندرانآ و یسوزاو تنهروق (ارەه ) رپ هداسعاوا .
 هنعیانص ناتسنانو ہک ہا فشحح یی

 نان یی كرا راکتعنص نوک ارک وص ندنربر هدوا :رددوحوم زین تعسط رب صاخ

 ہدایز كا ہد ی راترهشو تصو لاک ۱ یرلاکش سا سکملاب بوبعا ترعغ هنیداا
 لزوک لا اکو .ردیرلما همادا هلبا اتعاوتقد ههظفاحم یرللکش دوجوم یرندهتوا
 ًادیلقت هنتعنص را لکهو ..۳ هفح) ردیلکه (1 هن هت ود نوللوآ )«هنوع

 E هدزرط نان ولوا بقع یر ندەتو ا٤ لکه و لو ردشلرتکہ دوجو

 هدنرئا وہ راکتعنص . ردصسط هغ دلوا ندب یاضعا ؛قفاوم هغ داوا ا سکعلا
 .ردشما قفد هعا یتعسط

 كنم رللحم قبتسانج «كرا(ارتسهلب) هنسراع | ققدت یتعسط كسی راراکتعنصنات و

 یراتعضو ولردره كند یاضعا ءراربلک ہرلاروب راراکتعنص .ردشلوا یریئأتر عفان

 . یدراردیا ظفح هدنرانهذ نیلاکششا هر اتعضو نانلا هدراشهدوک ء١ ریس

 كسکوک هدلکه وب . رولوروک امامت هدنلکیه ( ههو دنوللوا ) رثأت د "ا
 نون و ی ر ندهنوا « مست طقف .ردشلریدتامسجم هلتقف وم رب هث دلوا رازبدو یالکشت

 رب



 یوم خیرات ۳۳۸

 هننطو كسوط سیافەه «یسناد كسومزهت «یجاودزا هلا سوهزهت یسهدوعم زکد

 . ردشع ولوا ریوصت یرلهعراصم ناوحو قدوع

 و .دددوجوم یمنص رپ یلزیدلاپ نوتل ا كنوللوبآ هدهدنرزوا یتخت نوللوبآ
 یلیدبا افکا هلرلنوتس - ای قا زکلاب كلكه

 هرللکشهرخ الاب طقف .ید ۾ یرللوفو یزوی هلراقم

 -الغاب هکمریو یلک ناسنا | نداروب .ردساضعا ناسنا

 داو هع سیلقیتاباھد هک روبلشالک |
 یتلا و اب ۔یدملدبا دوحو هسیقن عیانص ہدنرود

 مدەشز عیاتص ہدرصع

 شم تلاعف رب هداملاقراخ
 هدرود و . رونولوا هده

 لکش رب ہزرطرب هتعنصرات |
 هدایز اهد قربغ كمر و

 9وفو: طس هبوب یرش
 وصخ كما مسرت هدنزرط

 .یدشل اقر هثدلوا هدنص

 یرللکه دوعم هدرود وب

 . یدریلساب ندهتش به

 .یدرلرید(انآ وسق) ہرلن وب

 -الل وق صر هدن)امعا لکھ

 رللکیہ وب په ردق هيڪ
 هرودوا .یدشم | ممعآ ها

 رلر, سدقمو رلدصم ءشم
 .یدشمنلس وسهل رللکه به

 ہلا یرارهش یلوطان | تیاهن
 و قم كعبانص «رلهطا یدوبعم ردق «هحنلک

 هک هام هلراتکلم ینیدنو زار درس  تدد نوجا كمرتسوک
 ہدیلقت هدیرلتعنص وب راک (ددهدنیلر) باشخاو رلکرید یلهشوک

 یلوصا كمهامهل ندعم «هد(تندروق) یلاما كلموجو قانح لواثالبا.یدرلشمالشاب

 "رصم راتمنس و نوتوب ءشما قرت هد(ماسبس) یتعنص كکود خوط ءہد(زیقاس)
 .ردشمالشاب هدنرود كتماسب ینی «نامز ینیدلوا لصاح ساع ہدننیب رلینانویەلرابل

 هدرودو طقف .ردشعا ممعت هد(صوصفا)و (زفاس) یل امعتسا صص ارکوس اهد

 دلرلرهشو .یدروییدیا لیکشت یرارهش (سالبم) و (غولنایآ ) زکلای یتعنص زکام
 3 یفلد :ہد(كيتا) هلا ( زەنوبولە ) ہدایز كا هنسهناداتسا "یعاسم « هنتعنص اک

 ین رات صخش ہدەدناتسنانوی راراکتعنص ناک ندیلوطانا . رونلوا فداصتهداسملواو

 . الشاب یدک

isے تیا یم تو اس زی  EKA ۱ایا  



 ۲۷ عیانصو رعش ہدنرود رهم وه

 هلا هس زر عیانص هدایزلا 7 قلعتم هنس هست رانص كرود و ۲

 به ی
 .ردراشیک هظفح و تح اکا هدرلن و .ردرارتانالوا یتسانم ء٥

 هد(اسجلوا) یرروهشم لا .ردشلدبا ناب هل رله یدعمو هدنل وصاقرش تالومعمو

 هدنل | تارثاتواردەن كنه زت عیانص هدرودوا .هحولو .ردهحول رب خوط نانولو

a 2 0 1یشاب سوهز یاخرا یشاب سوهز یاخرا ۰ 1  

 ( ردهدنسه زوم هتنآ) (هدنسهزوم رو ول)

 نامز یرلکدتا دلقت ہراەن وم ینجاراینانوی .ررتس وک هدنروصرپ حضاو كب یعیدنولوت

 و هاب راەب رکف تاعارتخا یک ناممرکک رو ہلتفارظ رب ءتىنما ی ا

 . ردرلشمامالوتروق ندکلنادنا هسا نامر یرلکدتسبا كمرتک هدوجو یث
 .لزوک كا كلوب .ردشم لا ارجا ریثأت رب كوبوب هدهنیرزوا هشيزت عیانص ۰ تانعنع

 «تخنو .رد(یتخنوللوآ)نانولوب هد(یالقیمآ ) هلبا(یسهظفحم سواهسبک) ءیسەنوم
 یلهقرا . ردباشخا ء تخت لصا . ردسشع واوا لامعا ندنفرط سلفا ل٦

 رب هحرد وا هدنسههموم ته . ردراو یرامسر راربطاسا قوح رب هدنرزوا

 .دزوک كا هنسهناراکتعنص تاقرت رود وہ طقف . ردلکد دوجوم طابتراوبسانت

 نلیدا تم يادا (موسزولآ) ندنفرط اوسنارف وسوم ءء٦ هوم

 .كسوهل«هدنرزواكنوزاوو .(۹۹ هفحص) ردوزاو نانولو هد(هسنارواف) مویلاو

 ےک یک ۲ الج «یوعخرات «قیفر دمحا



 یوم خیرات ۳۳۹

 هدساقم كوو ثب هدتآ اشنا نوجما ینیدلوا ہدایز هافرو تور هدانلحس

 .یدشلدا اینا ہلضف نددمعم یا هد(تنونلهنب) زکل اب «هک هدهجردوا .یدشمالشاب

 . یدبا هرتم ۱۹۷,۵ یفلنوزوا ۰ ۰۱,۵ یلشبنک كنیدصم نوللوآ ندرلنو

1 
۱ 

 اگ دصم وب هیرزوا تلا یرلکدتبا زارحا هدرلفرط وب / هارلبلهحطراق
 3 طقف . یدشلدیا اشنا رلاس کوی و د هدهد(هزوک اریس) کوس اھد . یدشم هم هل دیا

 «شفلآهتقدرظن بست هدعاق رحب الاب .یدراو كلزسمع ر هدنآ اشنا وب نوتوب

 . ودشع ولوا اشنا نران اهد رلنوتس

 د نه. شعلا لکت نوتس یزرط یرود ارابتعا ندرصع یتا

 ہدایز كا یتابم نالساب ہدزرط وب . ردشلوتروق ندهبنجا تارثأت و ندصقاون
 کهد(هزوک اربس) «سوهز کهد(تنونلهس) . رونولوب هدایلبحس هللا ایلاتیا ییونج

 . ردندینابم عونرب یرلدبعم زیمهترا
 ا رم هدایت الان رظوتم کهدننزرط یروق ا, اف

 هلزرط وب ۰ دریدنآ یتعنص یلوطاآ یزرط ینوی هدلاح یفید ا
 تیاغو ہدنلکش نوزاح رلقلشاب وب .ردیا لیکشت رلقلشاب ہدایز كا یتسەزیم عبابط

 ہنسیدنک كنوتس ره .زاملیباب هنیرزوا یسەمومع ۂدعاق كنانب «رلنوتس .ردنیران
 ہدیرزوا هدعاقوب نوتس . ردراو یسهدعاقر یلرمتف چاقرب «نی ص تیاغ صوصح

 . ردراو یغولوا ردق ٢٢ كنوتس . رلهسکوی هلا یلنران و تفارظ هحالوا

 كلزودرپ هجا هدنسمرا قولوا ره .زمشلرب هدنروص رب نیکسک ہلیربرب رلقولوا
 كنوب .ردیلتاقچوا یمسق (وارطیخرآ «نویل یتبسیآ) یهدنتسوا كغلشاب .ردراو

 شلدیا اشنا هدنزرطیوی هدسالبم و غولئایآ «ماسس .ردراورلکحبح هدنتسوا

 ۱ . یدراو رلدعم قوح رب

 ناوي هدنامز رب زا كب نداروب « شعبا روهظ ہدزەنوپولەپ یزرط یرود

 1 یعل «هدراار وب هدایز ندتکلع ييدتا روهط یح ءردشلا لاقتنا ل

 يرام زرطوب .ردشعا هظفاحم یزرطو لکش یسا ہدالاتبا ینونج هللا ایلیجس

 ۱ پیا ردشلدیا لامعتسا هدناتسن اب وی نوت وب ردق هحنلک هطساوا رصعیجتتل آ

 ۱  یجدرد .ردشع ولوا قیطت ہدئادیعم (غولنایآ ) ہدرصع یجب دی لواكلبا هسایزرط

 ردا ممعت ہدناتسنا وی نوت وب هدهد رصع

 ی و جز بو ra ا ںی ای دہ ہہ اد اہ داں یب ا



 SLE OT یس در یس ا ںی ےس ںیہ سس

 می و وم پا پو انصو ھش هدنرود رەم

 پاص ہدنرپ ءقفاوم هجرد كوص هلوصا «مالغاص و غآ (یزرط یرود)

 فرظ«نرا هسا یزرط (یتوق) یا كکرار یل درود ناروطوا مالغاص

 یناتحران وتس و .ردقو یسهدعاق نوتس هدرلکر د 5 تدنز رط یرود .ردقاسوا و

 قولوا ۲۰ : ۱٩ هدنرارزوا . رازدیا دانتتسا ترزوا ( راسنابولیتس ) تا اهنا

 لصا كنوتس . ریشلرب هدنروص رب ناکسک تباغ هلی رکیدکی قولوا یه . ردراو

 ر هدایز اهد هرخ الابنکیا هدزرطر لقادوطواو هصق هدرانامز سا یسهدک وک
 «(نوبل تسیآ)رب زود هلباقلشابر هداس هدنرزوا كنوتس .ردشعا سک كل ران

 نلیند اعز) .ردراو رامسق نلیند (اعز) و ( نوزیک) .(پوتهم) ہدءدنتسوا كنا

 ء یرامسر ناسنا ء یرالکیه ناوبح قافوا ایکا هنیرزوا كمسق تسوا كا
 یهدنزرط یرود . رونوق تانیزت یک یرلاعوا تانابن و یرللاد امرخ ءرلابہس
 .ردهوم را هیاس هتسناراکتنص رح دارا ا

 یامیاوه «راراپابهدنلکش ناواطء راش ین راناواط لر رل توس راسنانو

 رایلایسآ ہدراسینانوی .یدراراپب رازہدلیپ فیرظ ہلزردلای نوتلآ هنیرزوا نیمز رب
 یآ اشنا نوجما كمرتسوک هدنروص رب یلناج اهد ینیرامعم زرط یک رلرصم و
 هنیرزوا رانامز ینیداسای ندشاط او یلاوص رلراود .یدرارایو هرلکنر فلتخم
 هفعایو رلنامز ہن كرارم رم طقف . یدریلسای همالباق ہدتاقر نوجا كمليباتوط ایوب

 یرلکرید هللا راو ینندنولو كنلکه دوصم راسانو . ردلکد مولعم یفیدالشاب

 طابترا هدر ہرا ءرارایو ہنر یزاص قجا و قالراب ی رلف رط تسوا كرلقلشابو

 ویوق یرلرپ یروسو كحبج الثم نوجما كنا یللب ہدایز اهد یرامسق ندبالیکشت
 . ,یدراربناللوقرلکنر یراصو ینمرق و وق قامایژگ ا۱ :یدرلز دیا نولترلرلکنر

 قاریوط شمشیپ فرط یه . یدیا یلسوس تیاغ یچیا درلدبعم هدرلینانوی
 . یدرونولو نزم ہلرللکیہ یشید لف و رلمسر ء رلندعم رادتمیق « رللکیه

 زکلای . یدیا هدنروص رپ كجهنید هداعلا قراخ ناه یانیز تورت كرل دبعم

 یشید ليف یمظعا مسق «ندشوموک یمسق رب هدندعم نوللویآ یهد( سولەد)
 نیع هنب هسلا هدندعم زیمەترا < باق ۱۱۰۰ همالباق نوتلا اب و ندنوتلا ی ەاق

 نوتل آ هدراراود ادعام ندرلنو .یدشع ولو تارھوح یا یناق وص ۲٢٢ ہدتمیق ٠

 . یدرونولو یلیصا راناقلاق و رلحالس ہلرللیلکا



 . یوم خیرات ۳۳

 یرلرصنع ینجا راینانوہ هکردشمر دلوط هجرد وا ی رانهذ كراینانوی «تایاور

 ردرشمهعا لوف هدى راکدمهدا «رلشعا جرم هنن راتعنص یدنک به

 و شو ثوطس هاراسترب هدنرود ندکدم
 راه رت یلەق و راغروب نوجا كمرتسوک م یک رے یکن تر : "ر قام" ةر او :

 وا کک

 ور ہر رش ام

 اشا کلدا صدصخ هرلدوعم به راس كلونو وس اهد .یدرو ولوا اشنا

 1 یرندنامز یسا ك رلدنعم شاط هد(هب وا) «هد(سولهد) الثم هدناتسناب و .یدشم

 یرلنولاص كرلسن رپ اتداع نولاص نانولو یلک.ه كدوبعم هدرلدنعم و .یددوجوم

 شاط «یلیدبا اشنا هلبا هجو قجهمعوط تبوطر یراراوید .یدرونولوا اشنا یک
 پکانا .یدربلما ماط هشنرزوا ںونوق رلکرید نت ترزوا رفت
 نکلسناللوق شاط یداعیرللوا یتح .یدشمالشاب هغملیایندعاط ٴالماک تا اشنا
 .یدشعالشاب هنلامعتسا سم الماک ءرخ الاب

 هکمرتسوک تعنص هدرادعم . یدرونولوا هظفاحم اعاد ساسا هدننناشنا دنعم
 هدوجو هحاس رب هلو و ,هطق نلیر و تما هدایز كا .یدزلدیا تقد هحرد وا

 نیمأت ینسملیبانالیوط كسوف رب قوج نوجما اعد و نابرق هیاروب « كمربتک
  رونولو هدارو رام . یدرونولوا اشنا بارح رب هنئوا دم . یدکلا

 ریلسای هداس تیاغ یرلدىعم نانو ,یدراردبا لم یدوبعم هل راسناد و رابقسوم

 سومودوط وا ءسوعان ؛سوعانورپ :ہدرانا .یدرونولو یواح یهرناد چوا و

 دم نالوا صوصخم هرارذن هرناد یهدیرک لا و یهدکوا كا ندرلنو . یدنا

 اک ۲ ندنناریوصت یهدنقح یرلیارس سنرب كرهموه . یدصوصخم هسهسزخ

 و كنلکه دوعم . یدروولو هحاس ر قحا کوا دعم هروک هنغیدلش

 دانا تداع « زلک قلنیدیآ ندرب رب چه هارو .یدرارید (اللهس) هلح ینیدنول
 . یدریلیدبا تفد هتسالوا شول كرلاروب نوجما كمریوتمظع و نزح هبلق هدنس

 . یدروت ولوا اشنا زود مود ءماط

 جاور زرطییا زکلای لوا كا ندرلیرامعم زرطنوت و هدناتسنانوب
 ۶ ۰ ۰ ۳ ِ 7 ی ر یو د

 یرلتو . یدیا یرازرط (یوی) و (یرود) هدراناهکی دشلوب

 . ذرط رب یجنجواهقشاب ندرلنود .یدیا هدرلنوتس «تیهام هناکی ندیا دریا ندنربرب

 .یدبا یزرط (تنهروق) هدوا هک ی دراو اهد



 rw عیانصو رعش هدنرود رهموه

 هنرزوایرلولمان رحذخ «تعنص ندیا قر هدایز كا .یدشعا راششا هدیرامسر

 ر وضت یراوآ نالسرآ هلراندعم هدکنر فلت رامسر و .یدرا ا
 یادعم کیا ناقح هنادىم هد(وقاو) مولا ندنالومعم نالسایهدزرطو .یدردیا

 . ردشلدیا روصت رلافو هدنروص ر یل اج تیاف هدنرزوا كراەحول و . ردهحول

 . ردلکد دوحوم تقفاوم هجرد وا هتعسط هدرامسر و طقف

 (ردهده آ) راەع راباق نوتل آ نانولو هد(ویناو)

 هننرزوا رلکلموح . ردتمها نایاش هدینالامعا كلموج هصاخاب هدرود وہ

 یرارزوا ءریلیہای یراهارآ كنج «رامسر یرح یک راهفلاطو یتانابن زکد «قلا
 ارکوص ندنترحاهم كرلیرود طقف . یدربنالالح هدنروص رب قالراب هللا قرو
 نانولوا "لامعا هدن رب قوح رب كناتسناو , یدتشمالاق یا كشیدم لو

 ہدایز كا تالومعم منوط . یدشمالشاب هفملیبای رالکش یسد هنیرزوا رلکلموچ
 وطوا رارب هلرابناتو هدرالکش هدبیرف .یدشما قر ءد(سرق)و ( ۶ )
 كرهموه هدیناسا رامسر .ردهدیولسا طلتخم تالومعم نالساپ هدارو .یدرارر

 رد (سودور) «تکل# ندیاقرتهدایزدلا هدننالامعاكلموح .ردشمل | ندن راناتساد

 هشیرزوا رلکلموچ .ردشمالشاب هدرارصع یجندی و یجنزکس ینالامعا كلموچ .
 یهدنقح رانامرهق .رولوررک یدانآ كنراناتساد ناو هدرامسو لو ۱



 ۱ یوم رات ۷۳۳

 ین ارحا هات ر كوو هےرزوا عیانص هدتانعنعو تایاور هدرابناتو

 یربا . دىل رك هدوعو ندنفرط راب واقک ناک نداکلل یا كليا هروک هتاور

 .راود وہ .ردرایولقک و هتشيا «ندیا اشنا ینراراوید (سنہریت) هلراشاط فا و

 نوللوبا ايوك نوجا یساسنا كرا

 ظح ندرللکه رلد وعم درد

 هتشبا . ردشلدیا لامعا ندهتح به

 ؛رلعدآ كليا نالا هدنعیانص نانو
 نانولوا ارجا ارمغا طقف . ردرلنو

 ینسکع نوتتسب كلوب تایرفح
 روس دیا تابا

 یاس ا 2ا هارو

 هارلوأو باق ؛هسبلا ,هحلسا «ءادوج و
 نالبای نوج ا یاسقا قوح رب
 ۱ تمام : ددنراع نانی
 .ردشلدبا فدک هد(ندکسم) یراهب وع

 ٹتیران وعرف رص میراراو د پولقیک
 او ہن ررب دنآ یتسهعدق تا اعنا

 ناتولوا اشناهدنسهعدقهنمزا كناتسن

 -ولوا اشنا هلبا هتسرکو شاط رلیارس
 ءرانولاص ین وتس هدرلبارسو .یدربلسای هن رزوارلکر د دنتسم هرللع شاط ماطءرون

 ند آ «رالک ندجوط راراوید .یدرونولوب رارودیروق و راهطوا ءولوآ رب كوو
 او ی ام زا لاح راهعمشود ,رلیدنا نیز هلوامسرو رح

 یزرط ینو یت

 قداعم . یدراربلیب هدیمهلشیا راشاط رادتمیق و ریقاب یک ینیدلیبای نی زم هجرد

 . هلرامسر یرارزوا « قعای راەحول هعراباق ندنداعم «كموود ہلجیکچ «كمهلمهل
 . لوهلاوا هناتسنانوب هل رط یلوطانآ ندرلیلباب ارکوصاهد .یدمولعمهدكمهاسوس

 3 اما مدراپ هدنودسهزون هلا

 رااکه نامزوا نوجما یراکدتا



 و طب ا
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 TEY عیانصو رعش هدنرود رهموه تا TE ںی اک ۳6 رک

 . ردراتشش «زاسییدتسا شتسر هناکی .ردقشاعهلرازوسنوز ومو كن همغن «سورادنبب

 ناز و هدیرارعش كسورادس یک یلکیه لومعم ندنشد لسو نوتلآ هكرهتس وژ

 بس بیپ ردم هبراشید لفو
 تسوس 2 ییدتا تافو سورادن

 ٦ هلسیدنک دوم 5

 در دف ها دوان رار

 ا | یررود كابا كعیانص
۱ 0 

 3 میانص هدلاح ییدلیا لمکت
 هدرارمش كل ھا ۶

 کت نامز قوچ رپ اهد هسه |

 هست | هل رايش ناوروک «شلاق -
 كن رءراکفا «هریوصت یتعسط ۳

 یراثا < کمر و لکشو ٦

 ر نیما ارظن هنسح دعا وق ۱

 33 قووم هعادیا ه دزرط ُ

 یخ مد طقه: ردا

 8 ۳ ۳ ۳ تی ا

 [ود ےس ا ار ا E قل

 رادبعم شاط ہدیرامعم

 80 7 ال كتر وب دم شداع آ
 .ردشملوا لصاح ید انآ ین

 یز یرود

 قباسم هللا یراربوصآ دوصم هدهش زر عیانص 6 شا رأت یارحا ہر لکل هداس

 طاف . ردشلا اما هفظو رب مهمو كوو هدنلاعا كلموح هسا مسرت یک « شا ضرع هرارظن ینسەنومن نوتوہ كکللزوک لب رادوجو اناوت و جنید یرالکه

 .ردشلور وک یربثأت م دایز ك كف رش هدنرلرود كليا ث كءرانص هدناتسنانوب 9



eیوم خیرات  

 2 سیدنومس .ردیدجوم كرارعش رثؤم .كرلمارفسه هدایز كا سیدبنومس

 . ردشملا لت ی رلنامرهق «هنالپ و نیمالاس ءلیپومرت هدنرلرعش وب
 ہت هسیدننومیس .شمرازاب رعش هلترجا هدنوجمآ رلندىا هبلغ هدرلن ووا ءسیدیلنومیس

 1 ٦َ بوس طق ءربلیدبا شراپس رعش رب نوجا شدراق یا شلوا رفظم هلو "

 3 ندکدربتب ین رعش ہ .ردنا حدم یکوللو ہلا روط ساق هدایز كا بودنا ثح زا ك ندرلیلاغ

 حدم كسکوللو هللا روطساق لو و لطف ردہا بلط ترجا ءرر و هنن رلبحاص ارکوص

 ندهرآ .رارد یا توا ندسکلوت ها روط ساق یهراپ تک » هجیوروک ینغیدلوا شلدہا

 هتسیدنومس هرکوص تدم رب . رونولوب رضاح هدتفایض رب سیدیومیس . ری تدم رب

 .راقچ «یراشیط سیدینومیس .رارربو ربخ هیید رویبریغاچ نینجا یکیا ینسیدنک ندیراشیط
 فلت یسه هسراو ایک داس ۰ رکوح هلا قلوروک رب شهدم یاط كو هدلدنسهقرآ

 قرەرا روق ندمولوا ییعاشرلن وہ سکوللوب هلا روط ساق ءینجا یا و رکم .رولوا

 ءرددوجوم هدهناسفار هلوب هدنقح سادن ومس هتشیا . راشم |تیونع نام هل روصوشهنسدنک

 . 6۲-62۸ ۲) ردیزاتم كا هدنحشآ یر عاش كيرل كناتسنا وہ سورادنیپ
 1 ردندالماف و یسا و ندرا عاش نایاشای هدنرود یرابرح ناریا هدسورادس

 دوعمو رلیالآ ید سورادنب .ردشعولو هدناسانم یتص كب ہلیا (ینلد) هصاح لاب
 یرلرعش روہشمكا طقف .ردشلبا مظنترلەیث مو رایھلا «راهموظنمنوجما یرلکلنش

 -وا ه رام . ردیرلهموظنم رذط ییدزای ہا یرانلک بلاغ ہدرلنویوا یلمو كوو

 نوجا ییدلدیا تعانق هنیرلکدلیا میظنت كرانامرهق هلرلدوبعم ہدایز كا یرانوب

 زارا هدرلرعش و یتاسح تدش هحالوا 1 رربتک هدوجو را رعش ید هدسورادس

 یعاش ر چھ ردق سو راد هلشاحو تبولع یهشد تاسحو راکوا .یدردیا

 «!رتسوک یک كخلدلوا ییدنک» :الثم « هدنرلرعش كسورادن .ردشمهمهدیا ریوصت

 ندا اوتحا یراسح نرد یت !ردنادوج وم نونو «ردش یھ - ؟رده دوصم»

 یشراق هرلکسو رتهب ہل ریل هح طراق كتى رار اون ایلحس سورادس .ردراو هدرلع رصم

 ,ردشمرتک هدوح و راهموظنم قوح رب هدرتاد هراتقفوم .هراترفظم یرلکدلیازارحا

 نا. هللروص وش هدهموظنم ییدتا اشنا هنمات نورهبه یل ارق هزوک اربس سورادنیب

 کانتابح ءوا قترآ !ردرابتخ 7 ناسنارب ندا مس ت رفظم هنسدنک و :روہدا تابسح

 . نوجما كنا یراهرطاخ ززعم كنیراەراحم . دریک هدنسهتبس كتنوکس ر ذیل ینرلنوک قام
 2 یو ہو و هلس هلس , نج هلو ہک ےک عش اس وب وا 7 لو وی كأ

 ey رآهمغن قبال ی ھر

 ںیہ ںی haa اچ ا اں ات ا یو کا بے ۹00



 ۳۹ عیانصو رعش هدنرود رهم وه

 هکر دشمشد یعاش وی و چوا هدننامز یرلبرحناربا
 سیدی ومس یل(سونک) ندنراهطا یتوب هدرانوا ©

 .رد( رادشپ ) سورادنپ یل( بت ) و سیدیلخقاب ینکی هلبا
 دو و ها كننامز .یدشعازاف ترهش رب دلو و اب هدناتسناب و سید ومس

 هدهناهیمص تابسانم هللاجر
 یلاها عاش وب ناولو
 ر یر شوخ ہدەلا

 ءیرعش یر كسلدم ومس

 و رن < س رسوم

 ناح یادف هدنراب ر نارا
 ۔ رهف و یرابراح ندا

 وا ذذلتم ندر وصت یرلثام

 -ومیس ندیبس وب . یدرول
 یلاع لر اب) هحتط راق سادس

 نورهه یارف هزوک ابو

 شع اداشنا رلهدیشن هنمات

 (هزوک ارس
 و مس راد تافو هد

 یرلرعشرومشملا كاسیدس

 .هموظنم یهدنقح (هناد)

 (ندایردن آ هن) یزرط ینو ی نالواندسوهز«هناد .ردیرل
 (ردهدن وب اه ۂزوم) قدنص یک رار ہلا یعوا

 . ىدشملا ماست هنسهناجر ىب ريس كرا هغلاط یسادنک ہدلاح ینداوا ھ٦
 هطذحم شعلہ هناراکتعنص و » : روس دبا مر هلتروص وش یعوضوم و سید ومسس

 «شملسک یراصباص یزو ندتشهاد وفا دا را هغل اط ناجیھر ءراراکزورر وقع دن

 ردقوا مدالوا هآ» :هکیدید قرایوق هنشاب كنهسره ییلآہدلاح ینیدلوا هدنجما یراشایزوکی راقان اب
 ك هح که هد هظفح شهدم یلخیمهلرلب ویچ جو طوب كيلق موصعم كنس «كسروب ووا نس ! رطضم

 رآەغل اط كسکو ندنرزوا دا راج اصلزوک د روم دنا تحارتسا هدرلةلناراق شهدم «هدنجا یزاتاف

 .كسرومتشیا یسهمزعزكراراکزور هدهن «یرلن وهن «شعاب هنجمارلو روا یاوغرانس .نامز اک

 «!یدر دیشیا هدیعرازوسو كرلقالوق كزان وا اقلطم یدب هسلوا دوجوم کدر نوجا كنس !آ



 یوم خیرات ۳۲۸

 ۲٣٢٢ هعیدب رر ندیا اتم هدایز كا ینوا رلالآ ینعرقو هن ناقراص ندنس

 | ‹«شمالغاب ۱۳ ار ےک فاس: شمرایوس یرابقرش نوکود هرانوب

 كرازکد نام یدنک هدنراقلااق (داقو ) قرالوا سوام ندعع تیاه
 .ردشم لا ملست هنشوغا

 تو ہل و جیا نس ! لک هدوم یا ءلک» :رون دنا داب هل ر وص وش هد رعش و وفاص

 .كدشعا لوزن ورغوط اک ٭ شهقبح ندنرا و هاکتماقا کک باب قرهبمات اط هع رلاجر هعف درب

 یراداناق كرلنوا ۱ ونک هجرس لژوک یبا زا ویلا میرس فط ةنودرک رلنامز وا

 ۹ یدروسرووک بوکح هدنجا اضف یس ٤ روش ریچ هل رله رض عیرس ہدنرزوا ملظم ضرا

 هکر لقادود توع الوا ! هدونعم ا < نس .یدرلشلک هعاب هدنامز رپ زا شب

 7 ہا راوشض هےد <؟اكلدربغاح نوچ ی ؟راو ه» :اکہ دارەدنا مست

 ین.رلینع نو كحور . رانروق ندنرللا یجا وہ كقشع ی .لک نوک وب لصا هتشيا
 < !تا هبا ین يک ہٹ رپ

 هدیر ندنر عاش كو و كناتسنان وہ ارکوص ند عاش ییاو یلوسهل نبات

 راساریا ۰ ردشنع وط E A (سونە) نوهرقاآ رد :نونەہرقانا

 كسیتارقیلوپ قاربت ماسیش )٤٥٤٥( عاش كویوہ وہ نالیراقج ندذنطو ندنفرط
 وا توعد هیەتَلا ندنفرط ساسه ارکوص اهد ء (۵۳۳-۵۲۲) شماشای ہدنبارس

 ءردشلاریوصت یراەثشننوتوہ كتاحر ہنادقال مدنرارعش «نوهرقانا .ردشعوا

 ناه .ردشعا زبمت ہلسەبذاحو كللزوک كلایخو نزو هصاح اب یرارعش كنوهرقابآ

 . ردیا رب وصت یتفاطل كرلز وس بما قود +: سا ء یارش « یعشع هدب رعش ص

 ءردشلدیا ر وصت لزوک كب هصخش تایسح ہدرارعش وہ نالیزای هلسهوبش یتوب یت
 . ردلکد ردق یهدنرلرحش كنوفاصو سواقلا هنب «تفاطل یک هدرانو طقف

 هردسهموظنهیهدنقح (سور4«) یدومم قشع یر ندنرلرمش لزوک لا كنوئرفاآ

 ییدتا مر هل رلچاص قاوا طقف ءشمالرابتخا ہدایزك نکیآهدنشاب زکس یللا اهد نوئهرقاآ
 لی قشع هدهم وطنم وہ خاک .ردشلا هظفاحم ینقشع توارط نوتوب یسەموظنم (سورەل)

 .مرویتسیا كع ا رب ین رلن امرهق اور یراد رب » هروس دنا مر یرزوسوش ارکوصندکد تا

 هتشابند (سورهن) یرللت كمراتشثش طقف .مروسدنآ وزرا كا داشنارل رمش نوجا سومداق۔

 3 : مرور دشیکد هل یعراتشش قح « روی ردشیکد یرالت .رویلوا زاسعر نوجما هسیک

 ت . !عادولا ایا «رنامرهق یا ؛عادولا .رویغا دایرف نوجا یسەقشاب ند(سور#) مراتشش طقف

 <!قجالوا FE نوجا كنوا زکلاب «نوجا (سوره) مراتشش قرا

aieهک  aeےک سا  



 ات TT OS O OT EO سا وا یت

 یا Sa نی ےس امت ےس تب مش تسنیم تی

 ۷۳۳۷ عیانصو رعش هدنرود رهموه

 .ندیازمم ہایراکفا تیولعو تیدج هدنحما یرارعاش نانو 005

 رب حضاو هدنرلرعشكنولوص .ردنولوص هدیرب ندرارعاش چھپ

 ندنوب .رددوجوم فوفوهنیرارسا كرش بلق ءتبحم هغلناسناو ہنایلاعم ءشیبالک |
 .یفانم كموم ء یتلراص هحالسس نوچیا یسومانو فرش كننطو ءنولوص هقشاب
 باق طبر هللا دا ءا رب زاملصراص هنسهلغ كکلما ء یزارہا قلراک ادف نوجما

 ,ردشمردوس هدایزكی یندنک هلبرارکف ہنابانحلاعو هز و «شعاا مر هدیعا

 كسنغواهت .ردسنغواه«رعاش ندیا زین هلرارعش یقالخا ارکوص ندنولوص
 . رد شلردنوقوآ هدنرابتکم نانو نوتو یک یناتک قالخا رب اتداع یرلرعش
 هارادوعم « یتقفش هراناسنا « یتبحم هابجا «ینرف ندنمشد هدرارعش و سینغواەت

 eR لزوک « شتا ریوصت یترف ندرلجازاف زمسقح « یتمیلست هتسوزرا

 . ردشلا هصوت یموزل كسنادو زاس «بارش نوجما نیر یابح

 .ردیسهطآ (یللدم ءوبسهل) یناشنم ك(سولەم) كنیقرش لصا وفاق رباتلا
 یجتتلآ هلباکوص كرصع یجشدب .(وفاس) وفاص ہلیاسوپاقلا ۴2

 اشنا رل رعش هلا كنها 2 ازفا تربح :سسحتر ن رد ا یجغنالشاب كرصع

 راصا هدنراتعج طاشنو قوذ « هدراهراحم .یدیا ندناکداز «سواقل آ .ردراشمتا

 رارکوص . یدشلاا هزرابم یشراق ہراناریت نالوا امرف مکح هدننطو ءشمَا تابح

 تدوع هنتطو تیاهن « شمشالوط رهش رهش یک سینغواه شا تیوسغ تدم
 ینرلکلاز وک راہبءیراەنتروف شهدم,ین_راجیلف ایکیدکلاخ «سوباقلآ .یدشملا
 «ردهدبارش تقبقح نوتوب» :یتح . یدررتسوک لیامنرب كوبوب هبارش «ردیا ربوصت
 .یدریلیدیا مرت هدنراسلح ترشعو نیع «راهموظنم ییدتیا اشنا هیید

 نوتو رارعش و . ردشلدیا عرت ی راجا كقشع هسیا هدنرارعش كنوفاص

 .هدرلنو . ردیلئاح كب یرار وصت تعسط عیاد كن وفاص . ر هرات یمسج و حور

 كەرتت كرازب دابب « یرلقلنیدیآ نزح كيا .ردزونکم یساسح حور كنوفاصبه
 لتاطلتاط كراکزور «یرلقلزسصیاهدساوخ كنهحک نامز ینیدلوا لئازیرلسلراپ
 هنس رلهط ہم اكب هدن را رعش كن وفاص یرلشبا ۔لمسق ففخ فشخ كرللاد «یراشسا

 . ردبلام هلت نوحجا یش سه نایاشاب < یلف كن و؛اص . ردملدبا ر وصت ردق "

 ۔ارا یراقاراپ لشي كرللاد تو یلوقوف هارالنس .یراشوتوا لت 7



 یوم خیرات ۳۳۹

 قوا ۰ ی رلهلولو كنه را هدن رل رعش نون و سوب اط رت .(تعحا ص ء۲۳ هفح)

 (امونوه) هردیا هنارا ی رلرب وصت یلناح كسَس الا ندیاه را ہن ام او ناقلاق « هق وا

 (ردهدامور) نوتهرقا ۲

 به هدنسهموظنم گ تان

 .ردشم ارت یماظتناو ماظن

 كم ہدەطراسسا یرلرعش

 و و شلو تبغر هدایز

 تاق رب هلنامز رورع تبغر

 . ردشع را اهد

 ۔رابسا هدرصع یج دب

 ۔اکنجو اباق و زکلاب هدهط

 دوجوم تعاحش هارو

 یە وشود کی ره .یدلکد

 رضم نوجما هعاعجا ته
 هن اراک هظفاح ندیا دع

 ور . یدقو مع کف

 ترکف لاسو هز ءەزان

 اسوقال .یدیا یراج ہدرل
 .هحفص یرکف و كننابح

 كوبو كا نديا منرت یرل
 . ىدا نامقلا ء عاش

 .یدلکد ی ەهطراسا نامقلا

 9 (دراس) لصا نع
 هدنرلب رح ایدبل طقف .یدنا

 هدنرلرعش كنامقلآ . یدشلربنک هنیرلارح ( ساتوروآ ) تیاهن «شلدیا رسا

 . رلئامز یفلدالشاب کما ارجا رلکلنش هطراسا . یددوجوم و به

 توفص هدرلفرش وب « رد داشنا ر اقرش نوحما یمرت كرلزبق 3 هزار

 )22 رب وصتیتصلاخمو



 YY عیانصو رعش هدنرود رهموه

 ها كب رل هنتروف < راهغلاط زاسکنهآ «یرلهةقد زمسصا هرارف نیهلکب تبون

 یلاکشانالیناللوق ہدنرلیقرش ماوع زکلای سوخولخرا .ردشلداریوصت ہلرلسح
 .ردشم تک هل وصح تال وح هدناسدا هلروص و و شا قسطت هد هس رل ر عش ف

 كا كرلنانو نوتو هلتدش یهدنناسح» «كنها یهدنرارمش «عاش ساسح و

 ر نلتند ( بای ) هدرعش سوخ ولخرا تیر
 و لوا كليا سوخولخرا . ردیدجوم كنهفاق ېک ندا نوزوا رو هصق

 .ردشلاللوقهدرابومم پهرعش زرطوب ارکوصندنواقترآ «سعٍب هور هدزرط
 یٹلادبا < یتفعض ظرلنابلا یراعشاژرط سو را

 .ردشملسالل وق ہدایزالا هدرللاصام نالبزای نوح ا رب وصت
 یه رلهباکح ون «شلدیا مظنت هدراهاکح داع هراناوبح ادعام ندرالاصام و یتح

 ۔اکح یک و . ردشلریدشکد ,شلونوق هلکش هقشاب ,شمرک هتفایق هقشاب ءدتکلم
 .ردشعادفتسم هدیاتسنانو ندنسهرکف تاعادا ءقرش نالوا یبنم هناکی كرلب

۳ 
 یرشاصام و تو

 . ردشملا ربوصت هدزرطرب هناداتسا اهد پوزە٭ یت رللاصام هداس و كقرش طقف

 د ہا ) ماسیس ( هد ۰ دالملالف ..یدندنسا رسا (اکیرف) «پوزە

 تراش . دخملا ادہ تبسانم ہلا هعیس یالقع و سوزهرف ۴ بوزه .یدرواشای

 .امو .یدراردنا رر وص یرلناویحبه نازاب لاصام رثاساھد هلا پوزەئ هدرود وا

 یهاشداب كرلناويح نالسرآ .رونولوا رب وص یصرح كدروق < یغلزانروف كنیکلت هدرالاص

 و اذک .یدرونولوا روصت قرالوا یروناقراق رب كرلناسنا هدنوعام یلیرتسوک قرالوا

 رلن و . یدروولو هدتاقولخ رئاس و ثكحو هروط ءەغراق هدنسهرا یرانامرهق كراهاکح

 اساسا كىوزە .یدراردآتمدخ هرب وص ین را همش وشود تفضض ءین رلکدکچ كت رشب هصاخاب

 یلقارس یک وب هدرابلاقرفآ و سیربق «رلیلایکیلبک «رلیلایراق ادعام ندن رالاصام صاخ ,هایکیریغ
 وہ یتح . یدربلب دنا تغر هدایز ك هر باکح و هدهننآ هصاخا < یدراردیا تیرا رالاصام

 ه هرآ یغوح ر ندرللاصام هدن زک كا 6 ریلی دنا ر دش هدندن ر ظذ هطق هفسلف رالاصام

 . یدریلب دنوقوا هدنماقم سرد هدرلبنکم بونالپوط

 یلهطرابسا ارکوص ندسونیللاق ندرلرعاش نازاب (یژ٭لأ) یفلآ
 3 ہی ¢

 ۔اکشع ہناراک اد كرلیلەطرابسا سویاطربت . لک سویاطربت :

 ہدنسانا یرلبرح یلهسهم سوب اط ربت : ردشعا ر یرلسح ہناروربنطو هارو 3

 .ردشللانیکسآ یفالتخا دوجوم هدننیب قلخ هلبرلرعش رثؤم ۰ شلک هبهطراپسا "

 ںسولاط رت



 یوم خیرات ۳۲

 ذیذل كع-دع «یراهلولو كراەراح «سمهلدبا نایب رأت زکلای هدرلیژهلآ ارکوص

 كلبا هدرلسات و ردشلدیا مر هدیرا همغن یلتاط كطاشن و رورس « یرلسح

 هلیرلرمش فنطل سونیلاق . ردسونللاق یلغولنایآ «رعاش نازاب ( یژەلُا ) لوا
 و تیر ی راشادنطو

 یرلنا «كمربک زاو ندته

 هلا هنارواکنج رکف یا

 ۳ ردشمهتسلا قملف یبلحتم

 ۔اکسج ہدنرعشرب سونیللاق

 روصنلتروصوشیرلسح هنارو
 رذق هامز هل اهد» :روسدا

 ءرلحنکیا ؟ زکسکج هدنآتح حار

 یحاص گرو رام تن )ام ز ه

 لا ےک کی راوشموق ؟زکستجالوا

 كاکشونک یتراق هماوقا نانول

 ا روعات وا ندقما شاب هدنجا

 ر زکیدنک' ؟ کیم

 ا ن ٠ظ رواغای ہدنجما

 لولو برح هک ن لاح .زکس
 . روس روواق بوصاق تكلم
 ر هب هسلوا هلس ولوا نانا

 نوجا نام رهق رب .ردلامآ قوا

 يلناش هن ء لزوکه ن كما هعفادم یراق هنراضرعت نمشد یتسهجوز و ین رادالوا ‹ یننطو

 < !یراقو اعتاد رلقاررم ءیرلہا نوجما ٹن وہ .ربلک هسلوا لصن اذ یمولوا .ردهفظو ی

.۰ ۱ 
 (ردهدامور) بوزه

 را هدرعاش ر رک نازی مش هدنمز و ارکوص ندسونللاق

 . ردب رهموه هارل اش كيرلا . ی ده ( سواب ) سوخولخرا . ردسوخ

 ۔ادلا یا < یرللما ییئاط «یوادع و قشء هدنرل رعش نونو عاش ساسح وہ

 نونو یرارعش .رددوج وم تصخش رب نبرد هدنرلرعش .ردشلا ر وصت یر 2

 یک یدیا یدالوا ربا رب سوخ ولخ را .ردرنا ر رب یمسص كتنا رطاخ

 رب تكتترلیرب رعش و داخ كسمرآ دوعم» «شمهعا لزنت هنتورث كلارق ایدرل

 ؛ یرلیدریفاش عاق هدنرلرعش كسوخولخرآ .ردسشللا حیجرتینااق « یسهبهوم



 ٣۷۳ عیانصو رعش هدنرود رهموه

 هدراینانو ۰ ردرلشمالشاب هبا قیسوم هرارمش كرل نوا كا رانا و
 ۰ رلت رکود هدرلرعش و . یددوحوم یر ندنامز کسا رارعش ا یقیسوم

 ,شلردشلرب سناد و یقیسوم هلرعش ارکوص اهد .یدربلیدبا مارت رلقشعو رلقام
 رابارع لوالا نوجا ییدلدیا داقتعا نی رلکدتبا ظح ندرورس و قوذ كرادوعم
 یسهنارحاس رات كناتساد «رارعمش كرب هدناتسنانو :یدشعولوا قطا هدنک وا
 قتسوم هدلوا ندرل رعش و طق . یدشعا روهط نامز ییبدالشاب هغلوا بئاغ

 هعفد كليا قسوم .ىدشملا لاقتنا ندجراخ قسوم ہناتسنانوی .یدشلدیا داحا

 نانولوا ریبعت راتکیو سقیلروف ءراتولف ارکوص اهد ءشلدبا داجا هد( ایکیریف ) +
 یالوط ندنسەمشیش كغانای نامز یفیدنلاج تولف «هنهتآ .یدشعا ممعت رازاس

 هلرابلهطرابسا ءہدرابطروب یتیسوم تلا وہ هرخ الاب طقف .یدشمهیا تبغر هتولف

 یسویهلوا قرالوا یدجوم كنيقيسوم راینانوب . یدشلاللوق ہدنرایقرش ہبراحم
 . ردشقمبا داجما ورغوط هنیرخاوا رصع یجنزکس یقیسوم سوبملوا .راررتسوک
 راقرش قوح لا ء سوردنایر .ردسوردنایرت یدجوم كرارعش كىرىل ید طقف

 :نکمزیپآ همسق ید ینهقسومتامغن سوردناپرت یابد یاطا (وسهل) نلیدیامارآ

 یراهمغن كسوردنابرت هروک هتاور .ردشلا لامعا یللت یک یهراتک ینیدناللوق

 شاوایشاوای هدهطراسا «هکردشلاا ارجا ریثأت رب هلبوا هنیرزوا تایسحهدهطرابسا
 بولساو لکش ہدرارعش یفید زا كسوردناہرت .ردشمالشابهغلوا لئاز یرکفقلجاغواغ

 رلرعش و ردق هبحنلک هشیرابرح ناریا . رتتالرطاخ ینرارعش رهموه ناه ناه
 هدزرطناع نوجا تولف راداتسا قوح رب ارکوص اهد .ردشلو تغر هدایز كى

 هب( هطرابسا ) ساطهلات عاش هدند( دیرک ) اذک .ردراشمتا بیئرت رارعش

 ید ندا راضتا ہدەطآ !رادهذاح و فطل وہ ها دا 1 یہ

 ہاقہتسانج هدهطراسا اذک .ردشلا ممعت ہدەطراہسا ی راتکرخ ستاد :ئ 2

 قسوم ء شلوا ہدنسەباس ساطەلات رعاش یسلدیا لیصحت هدكنقسوم ریارب

 .ردشملا ارجا رثأت رب عفان هنیرزوا یمەیقالخا ةر كنایسح یلیصحت

 هدرلرعش قلعتم ہیەیمومع تابح ربارب هلرارعش كيريل ید ہارکوص تدمرب
 ييدتا روھظ كناتساد هد( همانناغف < یژلآ ) هل زا .ردشمالشاب کلدیا مر ۱

 اهد . ردشماراپ هفلب یرلجا .یرالآ زکلای هدتیادب ءشمقج هنادیم هدنکلم



 ٠ یوم خیرات ۳۳۲

 غیدلوا یلغوا كسوهز ۰ هسرب یا» : روسدا ریوصت هللروص وش ینامثیلاج دوسزهه

 ِ اه نمالغا توادع کس قاجآ 5 لاح هلتربغ هلب وا کد هلتقد اماد یع رلسرد نوجا

 3 شوب قلجآ کش وس i راج توت ےس رت ات و ا ترک

 ۴ . ردیقفر رپ زالربآ كرلناسنا ناروط
 3 وب هتنکیآ ات داع نگر هل وب .ردنآ ترف هدرلناسنا «هدرادویعم ندناسنا ناروطشو

 ۵ یرآرب زسهنکیآ نیش ندنزو تحار كردبا هدافتسا ندنسامشیلاچ كرلیرآ رکید «كجورب
 ۳ هلراشبا بسانم نوجا قمربداوط هزار شطل كضرا ییرارابنا هدوم ہنسا. یگ

 ۳ . انوا غراف الصا ندقمشایعوا

 ۶7 رلناسنا لا ل7 یلنیکنز «لاغوح یراوروس كنهسک ناثیلاج

 1 ۲ ا ل٥١ الما ےل کیا رلن و ہکنوچ .كسردک هنشوخ هدالرادومم.

 1 . راكقا ےہ لسا ناط یترب بم قلاب
 .كسرر دتا دسح هکیدنک یرالن «رولوا نکنز ارکوص نامزرب زآ كب د)هس رمشدلاح

 «.ررتک فرش و ناش هناسنا اماد ات ز»

 ۔انمرر شهلاو .یدراو هدیرلیهلا ضعب اهد كرهموه هقشاب ندرلرعش وہ

 ۱ ؛یدلکدترامع ندرلهم وظنم صوصح مرکلنش نالا هنو رمش رلد وعم او ندناح

 ١ به هدرلقرشو .یدترابع ندن رلیقرش نامرهت نانوقوا هدنماقم همدقم ہدرلکلنش

 ۱ یدشع ولوا ثحم ندرطاسا»

 . و . یدشمالشا تالزع 2 ندکدع یرود قلتامرهق هدناتسن ابو

 0 . یدنرابع ندنراهاکح ہغبروق و ہراف , تایلزع۔
 ۰ هلرصع یجزکس دالیلا لبق یسخرات رود مهم كا كناتسنانوم
 ۱ و طتکلع یا هدرود و . ردرود قەد رصع یتلآ

 _ هدنحورقامعا كنموق نا وہ ,رشلوا یربئاترب كوبوب هنیرزوا یترشاعمو تایحنانوب

 " رلینالو ۰ شمالشاب رلترجاهم هدرود وب هن ہردشعایوا رالیاع کیو رارکف یک
 اشنا ردق ء(ناتسنانوب كوبو) .هبالاا و ایلیجس «راشملیای نی رللحاس یلوطانآ
 | الوا هرصم «رلشک هنیرلاحاس نوکسم هلراراباب كزکد ہرق ارکوص . ردراشا
 تک ندرلاوت یخ .ردرلعلوا لخاد هلتفص رجا هدم هرکسع لترجا
 ۲ 9 ما اطال و رلت رج اهم و رلاو . ردشلوا هدرلندک
 ِ یتاقبطت كنسهعانص تالا «یتحاتن كنتفو ل لتا كنعیانص قرش :یمیادن

  هشالینایقرت و میانصهدنسهیاس رلهزرایمو هلداحم ءرلسردنورلتحاسوب ءرلشمروک

 ردرلشللا قیطت ہدەنیرلتکلم یرلکلکی یرلقدلوب هدنرزوانیمزر یکی .راشتالیثع

 رر كيرلا



 زہ عیانصو رعش هدنرود رهموه

 ندنمسقر گلاربم نالا ند رد یالوط ندمکحرب مس نابرو ہدنقح ای

 ی رولا لصاح رات گ كوو هدست ول ه یراعشا كد وس زهه ۰ ردعلوا مورح

 ليف ۰ شلاق ہدنلا یرثات تدم قوح 8 كس رلرعش یو 6 یراعشا ىوه

 عیابط ول رعش و . ردشلدا راکفا فرص هنقشح "یرح هدرا رعش و نو و

۱۳ 

0 + 
 (ندوزاو 0ر 9

 ظر راز روہشم كا دوس زهه . ردناتعنع عج ء لادتعاو نوک یسەزیم

PINSON RHEL EGRارگ وجد رو  

 را کیا و . ردرلرتا یهدنما (یلاشنم كرادوعم) ین (ینوغوته) هللا (مایاو

 ردشمایعوا هت ال دس قوح ر ردق هدا لاقتنا هزگامز

 و ۰ ربتالک ینطلاسو كمربک تاح ےک هنادوعسمو مظتنم هرولب وک «(مایاو راثآ )۰

 هلماهمز رط یشراق هنناحاو هارتف ¢ یزاباس ان هل اع تابح « ی هاخ فرصت : یمس هدرا

 نانوب ینامز وا « رثا مت ۰ ردشلرتسوک ینیدلوا تانئاک مظان كرادوبعم شلدیا رب وصت :

 . ردا روصت لزوک ك یتتیئدم ةجرد « یتسهرکف تلاح كنەلیبق رپ ندنلئابق "

 « یروهظ ندالخ ٹنانئاک هدرا و .ردترابع ندنرلەباکح ریطاسا عون رپ (ینوغوئهت)

 ددوہزەه هدلاح کی دادن | داشنا هدزرطرب قیقد ہدەےحرد قحالوا نیمز کیه ر فولباترب تداع °

 ۱ :ردیزاجن بم تا وا که ۲

 ۲٢ < دلج «یوم جرات قیفر دا -



 یوم خیرات °

 لماکت كناتسن انوب «رهموه .ردشلوا رادماپ ًایدبا رار هلسناونع رهموه یمان (ادایلیا)

 ہہیا هجو یریبعت كرللیش « رهموه . ردیلات رب كنهفیظو ییدلیا اغا هدترش
 کت «عیانص « رەموه نامش و هنق وف كنب رصع هل مس هب رض دانآق 7 ہهاروسح

 «یضامنونوب .ردیفشاک كلا كنیئاوق ندبا ذوف یارجا هناهج ہل وما كللزوک و
 . ردولم هلفرشو ناش كرهموه

 ریوصت هلن روصوش ییهراح الثم «یعاش كوبوب ون .ردیلناج تیاغ یراربوصت كرهموه
 لهلولو « ردنا یو لصن ینریرب راهفلاط نانیریچ هلریمأت كنب راکزور برغ» : رویدنا
 هنالراوب هنالراو, رلهغلاط نلەسکوب ندنرزوا با یار ؛ هسرلس |  لصن ورعوط هرللحاس

 یراق .لهفلاط نانالہوط هتفارطا رایاق كسکوی ؛ هسریلیریق هلراوتلوروک بوپراچ لصن هراهرق "
 كنب رلسقن الاق قص کرلینا وب قبط هتشیا «هسولوروک لصن هلن رلکپ وکض اس ندقازوا « راغآ

 ادناموق هن رکسع « نادناموق یه . روسدنا بیقعت هلب وا یرر هده راځ ہدیرامرص نرد

 ینتعاطا یثراق هن راما .رویلیرلیا ندامراقیچ سس چیه یسیقابتم مق كنودرا . رویدبا

 یس چیه ایوک زکهسروک ییودرا یلتوق وب « هکرویدنا زارا هجرد وا هلنوکسو توکس

 « ! زکسردبا نظ شقوپ
 ناتسنا و نوتوہ كردا عولط ند (یویئ) یرلناتساد « یرلهب وبه كرەموھ

 یرلشاب هدنرات ولاص كرلسن ربیراعشا كرهموه .ردشملا رشت داح تا یابضر هسرزوا

 ارکوصاهد راناتساد هد زکوب .یدریلیدما منرت ندنفرط رادوسپار نیم هلرالیلکا

 و

 ۱ < یدشعا ممعت هدهدن رهش ) نهرک ) ہداق رفا و سی ربق ۰ تن هروق .هطراسا

 راءربظن وہ . ردشملماب رلهربظن قوح رپ هرخالا هب ( هسیدوا ) ہللا ( ادالبا )

 ہرانوب نوجما یرلقدلوا ثحاب ند(سولقِک) ینعب ؛ ندناءراصم « ندنالدام به

 0ک تے مس كسیراب ارکوس ندنوا قترآ 230 یمان (یراناتساد شواتک)

 هت «یندح كاشآ :یمە رام ران وزامآ «یرله راح اوور ٦ یرارف كتاب هل[

 راەعج اف یر مكر ]4> راپ هدبزک و « نما لاقتنا هزغآ ندنغآ ی ہ4 اکح رک راب

 .ینیدالو ادوجوم كسزاب یراناتساد كرهموه . ردشلا لکفت عوضوم رر نوجما

 : داللا لِقو سوطارطسیزہ هرح لا «شعاراشتا ہلیسەطساو رلدوسبار ہدرلرود
۱ 

 1 . ,ردشلدیاقیفلت و و ندتفرط یقوفرص هب ردنکسا ہدەدرارصع ینکیاو ینجوا

 یتا قول و دوس مه
 1 . رددوسرهه « یعاش كوو كا ارکوص ندرهموه

 . ہ ردلکد ی ام هلرلهاسفا فرص یراعشا دوس زهه

 00 شا تانسح را ما تدم ی هد(نوتل هه) ۰ یا یعارج نابوح و دوس رەھ

 "ےہ



 و ی

 “1۹ میانصو رعش هدنرود رهموه

 هسمک هقشاب ندنکبوک . رویلک هنوآ هدنتفایق یجنلید سیلوا نوک رب طقف «روسدا نظ
 وز رکھ روس دا فداصت هرامدآ قوح رب هدو سالوا ہدەرص و .رویمهبناط یسلوا
 و « شا دعو ینغجاراو اکوا هسرولوا قفوم ہہم رک ےک یاب كس وا 6 هب ول هن هب یس

 قدك ءو را تالکشم الب ینقوا سلوا ! شمرارویشایعوا هد زمکحهرک قوا هدرلمدآ

 ً روشوواق هلن د اعس لاک هنسهلئاع و هنوآ تم اب هروشناط هنسهحوز

 فوقو ءرش باق یک یندلوا یلام ہللا هنارواکنج تایسح ابارس ر

 راربوصت فیاعاو للئاج تیاغ هدادایلبا .ردعماج ی هک هطاحار كوو 0ک
 .ردزناح یا رپ كوو ندن رطل طق هفارنح تابواعم هسا هب ٩
 درک و هدیلاوح وب كرك .ردراوح (قلراصح) رارپ نالوا یایرج لع كن (ادابلیا)

 ر وصت یباقو کسا كب هدنس(ادایلیا) كرهموه «تایرفح نانولوا ارجا هد(ناکسم)

 ۱ راقبح هادم یت دلا

 ك هضرکیدکی هلرابتعا نزوو ناسل « بولسا (هسیدوا ) هلا ( ادالبا )

 دوجو كن هقالخاو هشد « هيعا جا تابح (هسیدوا) ندرانو طقف . ردماشم

 . ردوسنم هرود رب یسا اهد (اداشا) هدلاح ینیدلوا دناع هرود ر ینفیدلو

 لوا نامزقوج كى ندنراتبقفوم كلبشآ كن لتشذکر س كسلوا ,قرفو هتشبا
 رعش ییاو یراضم ندنرادقنم زعامز یتح . روس ردا لصاح تعانق هشدلزاب

 كرهموه طقف . رادوسدیآ اعدا ینغیدلوا دوج وم هلصاف قلرصع ر مام 0042

 ,هدنرودرهموه كن(ادایلیا) یرلضعبندرلن و .راردلکد ہدرکف وہ مک یرلحراث

 كرثا يا و هدیراق وح ر . راردلئاق نفی دلزاب هدرود ر هق شا هدكن(هسیدوا)

 .رارور وا وب بہاذ هتفید ولواداشن|ندنفرط رط رهموه ندبابیقعت ینکلسم رهموه

 . ردراو هدراندا زاکنا ین دوحو هارهموه اذن

 كن هسدم ناتو < هسه رکف تایقرت كرلسانو یرالرعش كرهموه

 ینعبنم كناسحو راکفا نوجما یرلحنک نانو رارعش و .ردشلا تمدخ كو وب

 كنس رارمشرهموه .ردشلوا مئاق ہدەنماقمروتسدرب قالخاو ید یکییدلیا لکشت

 ین ص كلدا ذاحا دیلق قشم هد رلتکل#ق وجر «شعلاماود هحرارصع یری ۳ و

 0 شلناقح ند رلبارح راد وعم ييدتا لب كرهم وه اعقا و ۰ ردا هظف اع

 قرع كنيرلنامرھق ۰ شلوا دوبانو وع هدنرزوا ضرا .ةرک رلتلم ییدلیا را "

 طقف «شملوا ناسکی هلبا كاخ یرارانعو یرللکیه «یرلتمینغ «یرلیارمس «ناشیرپ 1



 . یوم خیرات ۳۸

 هدسولقورتاپ .روس رب وییحالس یدنک هسولقوراپ زکلای . رویا تقفاوم لیشآ .روسراولای
 |  گرلبلاوورت ۰ روینلتدح لیشآ یترآ ۰ رویلوا فلت هدهراحم رب یکیدشیا هلحالس و .

 3 یراریس اوور ءرومالغاب هتسهارآ ہدیندسج یک یی دلیا فلت یروتکهه ءرولتآ هن رزوا

 هدیرلن و اش 7 ررویشتب هن دأدما كناوورت رلن وزامآ ہدانئاو .روس ر دشالوط هدنفا رطا

 ۰ ربخ ول . رویلوا فلت بوالاراب ندن رلق و وط هلا قوارب كسب راب تاپم رویا بولغم

 .  39 روسدیک ندنشاب یلقع كقاآ یو ماتم هخرد وا یرلنادناموق وید تکالف

 موج هنیرارزوا جیلق نیلا ۰ روییدبا نظ یرلنادناموق 3 رر نورت نک ندراوح
 هدرفسو ءرویلوا بوحح ہدایز كم نامز ییدلک هنسیدنک | رکوص .روالزاعو قسه كردہا

 . رویدیا فلت یتدنک ندنباخ
  هقدنولو هداروا لکھو .شنراو لکیهرب شلرو ندنفرط سوهز هد(اوورت ) طقف

 و «رویلوا اہ كرەريك هنتفاق یتلید سلوا تاپ «شل اق ريغ یطبض كن (اوورت)

 یجاندهتحهن رزوا یسهیص ون كنهن هت هدوبعم رلسنات و ارکوص اهد .روبل وا قف ومهغلاح هدیلکبه

 ندقدالقاص هنا كركر ابو یرلنامرهق قوحر ےس سیلوا «رلروساب ربکراب رب شو

 رابلاوورت هراروم الشاب هکملکح قران ای کرک زاو ندەرصاحم . راروبقای ین رارداچ ارکوص

 ىالوط ندنصالخ كلرہش هجیکكوا طقف .. راروسریتک هرهث یریکراب هجوروک ینو
 هدنسیرکی سهطا (سودەنەن) «هدهرص وا . راروبقبح ہدنجما كركر اب ران امرهق نکراراب اب اش

 .رار والشاب ه امغی یرهش « رروبلوا لخاد هرهش قرهقبح 4 هرق هدرلسنات و ن لک

 3 ندهخاموردنآ یسهحوز دروتکهه هلجزا . ردراو رلهچرات فطل تاغ هد(اداسا)

 3 قلاط هنا نمشد كنحوز UE و ردت زح ك یخیلب رب آ نوا كمشيرک هه رام

 : "ائ كراج « تخدہھ :هنجوز «روالغآ روکنوه رول وع نامز یغیدلآ ربخ ییکیدتسیا

 3 رەتكى - <كسروجا کب هراع ەدە «هکورواب قحاقوا وا هل «نس ٭ .قحالوا بس 7ھ

 3 هراقکشاک همنج هل را قتتت .رلقج هالارا یس كردہا موج هک رزوا راینان وو .تسقجهقارب

 ۰ هوومدیباطخهمد «. مکج هریک لرللآ یر ٹی ك. مرک راقازوطع

 13 «ارکوص ندقدلآ ازور رلساتوت .ردیبک یدمبام كن( ادایلیا ) هد( سوهسیدوا )
 ٢ قران دنا تدوع هترلنطو «رلروماغوا هنماقتنا كرادوبعم نالوا یبیماح تناوورت
 نونجاغآ هدنسهراحم اوورت :روسدبا نایرج هدزرط وش هد(هسیدوا) ۰. رارواغوا هرلتکالف
 ین رو رلنامرهق راس اهد و روطس هن .روسدبا ئاغ یتساعانود نوو سالهنهم .روبلوا

 | تاق یسیک ( كسوهسیدوا ) كسيلوا ءرارولیا سیسأت رارهش بودیک هایلاتبا .رارویب ریشاش
 3 هلا وئدرب یربا تباع هلا بولقیک هدارو . روشاناب هلحاس رب ولوط هلراوروس .راداوصحم

 < ید هدنجآ راهراغم هدارو . روک هتسهطا كن( وسنلاق ) هدوبعم تیاہن هروسدنآ ه راح

 هبسل وا :«لارق هدهطآ و .روبلوا لصاو هتسهطآ (قآ هغ) f ندکدتا تابح راما هنس

 O . رواللو هننطو یتامرهق اوورت .روسرو یک رب
 1 ..روالرابتخا یساباب هدنفرظ تدم و .شلوا هنس E لاقح .ندننطو سلوا

 ۲ ( قا ( سوخامەلەت یلغوا یغنیدقآ رب كوچوک كی .روہدا مادعا یدنک ندنرهق ین

 ۱۱ فلوا یسلوا قرآ ۰ رولا تابح راما هدنجما را ی هب ول هن هب یسهحوز .روناشای زوده
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 یی خیرات ء٦٣

 و یراعشا نونو هکنوح .یدقو همش چیه هنغیدلوا یزقاس اب و یل ربمزا كرهم

 « هتک ءرود ینیداشای كرهموه . یدشلزای هدنناسل رلیلینوبیٹ ناروطوا هدرلار
 . یدروینلیوس یتیدلوا ا یحنحوآ نوا اب و ینکیا نوا دالملا لق كو

 . ىدا رصع یج زوقط قالوا لمتحم ہدانز لا طقف

 هلکمنلبد كم | یتابح نوو .یدا ینغمرب ربقفو یمعا رهموه هزوک هتیاور

 اک وص «شماشاب هد(نیقاس)نامزقوح رب رهموه .یدرربع هنایرسرس«ناشی رب ولیفس

 ارکوص ندننافو كرهموه .یدشع ولوا نفدهاروا كردا تافو هدنسهطا (سویا)

 وب نریو سوس یدافحا كرهموه هنیرلیدنک . یدشمشتب رلینغم قوچ رب اهد
 ٣۰٢ ا هرزوا كا لاقتنا هدالوا ندابب اماد رلبتفم

 یک
 E ا

NE r 

 ۱۰ قرد تن (ادالبا) ندرلن و .یدشلو ترپهشهداعلاقوف یسهموظنم ییاو كرەموھ

 كرهشود هراورهشر نکنز تاغ هل مان (ایورت ءاوورت) هدنلحاس یلوطات آ :یدہا ہدزرطوش

 هاد یلغوا یللا كسوماسرپ ی ارق اوورت 2 شا اشنا نوللوآ هلا نودشنهزو یتراروس

2Fكن و لوا ندزام و ط سیراب . سراب ہدی ز وک كا زوم یروسح كا گران وب طرف  

 .روی ر دقارب هغاط یسیرابیلغوا سوماسرب نوجمآکیدنلبوسهنسردنک یغجالوا قج وچ رب. یلەکلہت
 ۔وس نوک رب . رویلوا نابوچ تیاہن هرو وو سوراپ .ءروندا هامح رادوبعم یسیراب ارکوص
 اهد كميك ندنرلجما رلن و 7 رو دا فداصت هتدورفآ و هله | ءارەھه نکریدالتوا ینسور

 نمشد هسیراپ یرارب وا هجم دبا جرت یتدورفآ سیراپ .راروسروص هسیرا ینغیدلوا لزوک
 یس ریشم ك کو للو هلا روتساق هدهدارو هروبلک ه هطراسا سد راب ا رکوص 5 رارولوا

 كسالهنهم . رویچاق +( اوورت ) كرەشيوس ہللا انهلآ یسهجوز كسالەنەم ىلارق هطرایسا و
 رويدا قافتا هل رللارق ناتو کند زالآ ربلا ريخ ینو نونماغآ لارق نےکیم و یثدراق

 ناسنا چوا «نونعاغآ هدیرانک یرلبا كا كرللارق وب ,رویلک «(اوورت) نوجما قلوب ییانهلآ
 ندالوایعدراب كشا ترس (سوهلدخآ )و سلوا :سقایا ءروطسه نالوا شماشاب یتامح

 ۔الوا یضار هنکیدتنک هرح كاشآ «یسهننآ طقف ۰شمنل وس اذ ینغج هبمەنل آ كن (اوورت)

 تاپ ۰ روسردنوک هنو كالا رق سوریکس كرهر دیک یسهسلا نداق هلشا نوجا یغغید

 هدرفس و طقف .رارویقیچ هنلحاس یوطا ] بونالبوط رابنانوہ نو وہ ہروبلوپ ییشآ سیلوا

 یزیق «نونماغآ .رویلیربوربخ هنونماغآ ندنفرط نهاک یس! نابرق ینزیق نوچیا قلوا قفوم
 كلوا زیمهترآ هدوبعم ہدمرص یجەدبا نابرق مات طتف . ر ویلوا ضار هکعغا نابرق یی ینیآ

 َْ روہراتروق یی یی وک یک یک داد رپ هنر

 زوونول و هدنسادناموق ؛كنر ندنلغوآ یلا كسوماہ رپ كروتکھرایلاوورت هدانا وا

 ِ هن رداچ بوناصوا نوک رب تاتا تدم و . هرویدنا ماود تن نوا ماع ه راح وہ

 | ک۶ا راچود هتکالف ندتکالف یرلبنانو « رویلک بلاغ رلیلاوورت هنرزوا كنو « رویناپاق

 3 هروسدبا رااجر نوجما یک «هراحم هلیشآ قرالوا ر اتم ندلاح و سولقورتاپ . رارو الشاب



2 
 ؛رف) یراەراحم اوو 8 0

 اعاو ؛ندن
 (هدن ہزومرز ندنسولب ات كرەللەر ۲



 یوم رات ۳۱

 یا لاجا اک مع کل تک رب نالوا رهظم هددم تابح «نایاشا
 کس راکفا |عنانوب .ردشعولوا فین م5 «شلدا لاجا "الماکهیملع تایستکمنوتوب
 هدیسههاس یرانالاع "یعاسم كنساملع هردنکسا یسهناراکتعنصو هملع تالوصحم

 . ردشملسهدا لاقتنا ردق ه عامر

 عیابط كرش .یدرلیوس یرلبقرش نامرهق یلاها اب رخ وا
 ا € ندزلدیا داعنا رارعش ندبارب وصت ینابارطضاو مالآ «ییسهز#
 .یدریلیدبا مارت رلیقرشوب به لوا ندزالوا مولعم زونه طباور یکءدننیب برش

 هدرازرط نیعم ہدنوج ا رادوبعم ہزمنلیوس رابقرش نوجما رانامرهق زکلاب هدرودو

 كنغاط سویعلوا ناەسکوب ہدنتلا یسامس یئام كناک ارت « ریلیدبا داشنا رارعش
 . یدرو ولوا دع یهاکنالوح كن رلبرب رعش یکتا لیش

 ند راتقرش ران و .یدراو رابنعم قوح ر هدنسهع دق ةتادآ كناتسنان وہ

 کک یزرعالوط کلع تکلعهدلاح ٰییدالوا یرلعدمت رادم هقشاب
 عح یاها هنکوا یار كدوبعم رب دوخایو ینیدنالبوط یشک چاق ر نوجا
 « راربلک هلا ینلاح رب قافوا یللت ترد رلینغم نانولوا رعت (دشآ) نامز ینیدلوا
 ندرلینغم هت شاب ای و یرلکدتا مظن یدنک اي « رارالبوط هترلفارطا ییلاها

 نوا ینیدالاللوق زونه یزای هدرود وا . یدرلردبا منرت یرارعش یرلکدن روا
 .یدرارلرب زا الماک یراعشا یرلکدتا منرت رلینفم

 . یدراو رلرمش قوح رب شملیاب هس رزوا سویدوآ و هه مزار و و

 و .یدرلرعش نالوا راد هنسەراحم ( اور ءاوورت) یروہشم كا كرلئو طقف

 هلا (سایلیا ءادایلیا) ندا لق یتایراحم یهدنکوا اور (لمشا ) :هدرلرمش

 ا .رد( سوهسیدوا ) نانولوب کاح یقانم ناک هنشاب هدنتدوع ك(سنیلوا)
 دلرعاشو طقف .یدرلرید رد را كلرعاشرب هدنمسا رهموهنوشآهسدوا هللا ادابلیا

 ہرہش ید ماع . یدرلنمهر و تامولعم چیه رتاد هرود یفیداشاب هده ؛ہنتکلمم هن

 «وبمزاهدیلوطان | :هدرلرهشو .یدرداراختفا هلقلوا یسار طقسم كرعاش كوبو وب
 3 -وه . یدیا یرارہش هنتا و سوغرآ :سولم ہدایوروا ؛همک و نوفولوق زقاس

 ۰ سلقارهه . یدبا ترزوا قلنامرهق به یرارعش راد آ

 ٢۳ں اكا زونه داناو یرازمش كرهموه ہن



 یکن وک عیانصو رعش هدنرود رەموھ

 (ردهدنسهزوم یلوان) رهم وه

 قلورو هدا او و تاتا لع .یدرویولوا هحاسم یحطس كض را رولیرآ ند ر ر

 تاسداو ربطاسا «تاداع «ناسل كنم وق ناتو شلداعج تامولعم هلتلاعف رب زملس

 هح را مهع رک شملتلہزود سیلزتک هر ر بھ نا ییدرتک ہدوجو ہنمان



 یوم خیرات ۳۲

 یی اهدو ه زن اهد ههشد تاروصت ءرعش .یدیآ ینس ص رر كتلم هدنامز نبع

 هنکیداکندرادوبعم كراقلافو ك رلکلسا وارد يه راشو ہیدردبا خم لکش رب

 هبا را عاش .یدرارہدردبا هطبع هتنداعس طرف كرلتاسنا رادوبعم ءرلرولوا بہاذ۔

 . یدراردبا لاخدا ہزرط ر عالم اهد هلب راهموظتمو یرلرعش «یرلنظ وہ

 7 ءرخ الا طقف .یدرو ولو هدنسل | قاوع فاسد اعاد هدەهساقت عیانصاذک

 ۲٢٠.٦٦ قوذ ین رارثا نوتو راراکتعنص . یدشلاق هدازآ امام ندهند تاربن
 كره رتکهرب رب یرصانع فلتخمرلینان و .یدرلشلوا قفومهلامعا هروک هب هنا زاکتعنص

 لب رل ری وصت هب زن هکلصف عاش .یدرل ریشدلاج هج ردلوصکمریتک ءدوج و كنه ر فیطا
 ت الآ روصت قیا هدراکتنص « هسرربتک هدوحو هعیدب رپ هدنکوا لاخ رظن

 هکمریتک هدوج و سیفنرثارب كجەیلیا نیقلتهلینیع هبلق یز سح نالوا لصاح ندرمش
 .یدرولوروک یرتات كرلرمشبه هدنعوحرب كاس هيلو زت عی اتص نام وب التم .یدربشدلاح

 هدتمنص راثآ ورد یه .كما مسج هلا یسعیبط زرط یرش دوجو اک وض اهد

 . زامالشاب رالشاب کما یسک تیم ا رہ لوبوب كما تقد هتفارظ «هتسزت «هرظانم

 وا ا دك هدوخ و رارما قحاانولوا دع هقراخ عیادب هدیراراکتعنص ناوی

 «یرلکلازوک لی «یهیلایخ عیادب ولردرهیسشارتلکیه تعنص نانو اراتعا ندنآ

 كوب و کلا مج یرلنسح ییدتسمو ناب رع ااو لالم «یزورسو قشع

 یم رس رک ټو اهم ی

 لعهرخ الابطقف .یدشعا رایل(یوب یئ) ینرامیدا یقرت كليا هدتعنصو رعش
 ؛هفعالک | یاساک ماظن هرلناسنا «شملکح هعاخ هنالابخ ولردره یروهط كنهقساف و

 ر ایداع یرلخ روم ناو . یدشللا تمدخ هغمراروق ندهفنخس تاداقتعا یرلنا

 تاتا لعرب هدیرافوسولبف نانوب «رویلکید ین_راضبكن هب رطضم تیرمشب یک بیبط
 ہللا قبقدت ینسهلوحبتم لاکشا یهدناخاد تموکح كتربش یک یصصختم
 ول وا لونشم

 ندنتاداقتعا كماوع E ءرلت الوا شمروک هسرت و لصحم هدرا- او

 ناتسنانوہ +یدراشمالشاب کما ذاخنا ساسا هقالخا ید ارکوص ندکدتبا درج

 هدنروص رب هداعلاقراخ لع ہدنراقالارق نانو هد اان ماس تر
 ضرا هلبا اعم قلرا . یدشعالرضاح نیمز رب مساو نوجا ایفارغج « شعا یقرت

 ا ا ۳ و Kaa زد رک وو وی ےہ یک کا

 هوا تک دی ا یا
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 ۳ سس
 مع ۳ ۸ ۳ ےل

 علانص و رعش هدنرود رهموه

 ( ۱۳۲۰۰-۵۰۰ داللالق)

 ناتو .ردرهم وه ءیمامس كوو كا كنناسدا ماع ناتو
 ىسەده كوو او رادتميق كا هنناسدا ناهج كن راکفا ا م رک ر فش رک ور لا

 .ردللد 5 قال را هنفاشکنا تا رح كنساهد ناتو «رهم وه ۶ رد راعشا كرەموھ

 ند رایحابای «یراکدتسادیلق هتسراموق كونو كا كقرش هدناعارتخاو تعنص رایان و

 تالکشم نامز قوح كب هدقمردیوا هسرلقوذ و تیلم یدنک یناستکم یراقدل آ

 . ردشما نالوج هدراقفا مساو كب یراکفا نانوب هدرعش تعنص هدلاح یرلکدکح
 هدننلآ ینجا رات رب چیه تایدا وب . ردیلم و یرطف ماکت كنتادا نانو
 ہدوا هسردبا بیقعت لویرب یعیبط لصف یس رطف لماکت كتیرشب « شمەمتا لمکت

 ۰ ردشممتک هدوجو رله وع عیدب ہدرارعش كىرىل «هدناتساد لتر وصوب قبط

 رارورس «راترسم و راقوذ ء یاهاظت ولرد ره كتعسط هدرا ا
 یطاترا هللا ند امتاد هدرعش نوجا ینیدلوا ہللا یاماهلا كرادومعم به رلەثشن و

 كل رعش "یر هددومزهه هللارموه :یمەدہررب كدوبعمرارعش نددسو .یدزباح

 ؛یدرلمهدآ تمدخ هحرد وا هنلماکت كند رلبهار ہدرلینان و .یدا یهار رر

 رل عاش هکوب لاح .ید را زمنا ملعت ین د ہراناطقف ہرارسکن ابرق هنمانتعاج زکلای ران وب



 یوم خیرات ۳۰

 ۱ .یدربلکح هد ههرق رایگهدناحما .یدرارریکهدن رلعق وم ك هر وکی هجیک دوخایوراراقبح

 تب ا یک هروک ی۱۷ ۰ کو ,یدنا یفک ۲۰۰ ینابترم كنیکر
 ندحراخ دار ا٥داز اراب هروک.یدبا هرتم ۵ یلشبنک هدلاح یغیدلوا هرتم ٥۰:٤۰ یغلنوزوا

 تخادنا اروتسء هنمشد اعاد هده رحم تابراحم هلوا .یدنرابع ندراولب وکر بقفو ند رل حرر همريک

 « شم ر دشکد هیبعت و رغوطهنب رخ اوا رصع یجنشب کالا لبق نکز 73 تیم اج ردواەہرونامو ریلی دا

  هنمشد هارلیک و نامز وا .یدشمالشاب ےکلدبا لامعتسا هدنماقم یغراق اتداع رلیک یلہرص چوا

 یرایک «رلیاهکینف هدهرصو .یدریلیشیلاچهغمریتاب هل راه رض كهر وکی نافس نمشد «ریلیدبا ضرعت
 یحالس ضرعت رب هده رح تابراع ارابتعا ندخ راتوازومهم .یدرلشمالشاب ہک ازیهج هلرازومهم
 و ا راباهننآ .یدشلدبا حیجرت ندنفرط رلیلەنتآ هدایز كا و « شلتاللوق هدنماقم
 هرارلد هلرازو.مینااب كنب راک نشد « 7 راراب ینماظن ه را كنمشد ارکو صندقدالشاب هنلامعتسا
 .یدرلشل واداتسا هدهرونامو ارکوصندنرلب رح نارا رلیلهتنآ .یدراردناضرعت ندناب هت ر لیکن مشد

 ولوا بان ا ندرادیکنز كا < (رلخرآ ریربت) یرانآدوباف كراك , ی مرص چوا
 ردا تقد هنسافا نسح كنەفیظو « هنسهمزلام و تازہھجت كراك رانوب ,یدرون
 هرلهناخرعمعآ نامز ییدلک هلاح رب قحهیماراب هه راح ےک لیرم چوا . یدرل

 .یدراو هباخریمعت ۳۷۳ صوصح هنریمعت ی هل و هدننامز غروکیل ۱ یدریلیکح

 . یددوجوم هدراهاسر یواح یتیم و تازه ولرد ه هقشاب ندرلن وب

 هحط راق وو .یدرلشل ا قر هصاحاب یرلناربت ایلیحسەدە٭ رحم روما

 ففخ ارابعا ندخرات وا قترا ر یدشعاللوق هو تاغ یکراف هر
 ف انا همار هحلدا و هلوق راس ار دا عود ندادوم راک
 تعنص به هبنف تاعارتخا نوتو هدننامر رایلاین ودک ام یقح . یدشع ولوا اشنا

 مسج یلکهروک هرمع قتلا نواتح و زکس « یدب ۰ نامز ییدلدیا قیبطت ہبرح
 یرلکوس كا ك ران وب یدک یک رر حاس ا داع و . یدشندا اشنا ی

 . .یدروولو ترک ۱۰۰ هدهدنسهرص نه ءرونولوا اشنا یلکهروک هرص قرق

 .یدرلیدا اشنا هدیرلش هزت ادغام ندرلکو نانولوا اشنا نوجا برح

 داح ما ندنفرط روطاپولیف سویملطب ہللا نورهمیه یناربت هزوک اربسس رلیک و
 ا كع هدنغوح ر كرلک و نانولوا اشنا هدرصم .(۲۰۵ : ۲۷۵) یدشلدبا
 3 مش و هرونولو یدیعم سوک اب هدر و تا ر «یرلء؛طوا قاتا :یرلنول

 .یدرولوروک ییدزو ا رلاسدک ارو فا هد رل وص لہ كن راي ارم را د

 بوتگ کھ <

 وت یم و یت ی حب پک



 ۳۰۵ هيسابسو هعاتحا تایخ « ند

 رل کس 9 .ردرل اک نف ى رلملعمەدە ر £ - روما ك راست و

 فرش و رو هو
 رابقما كلبح زد د لوا نامز قوح كب ندراعا و

 .یدنرابعندشنافس یلنکلب راکوب طقف .ردرلشلاا اشنا رابک نوجما ه رحم تابراع
 تکر ح یکی یدلنتسیا ءقمامردن ولو عبا اج ۓےراکزوؤر یرلیک هد رام رک

 . ردعطالل وق هدنانلش و ه دا و

 تی کلا زا هدرونوا es یراە راح زکدهدنرود رهموه

 ه رام بوقمح ه هرقارک وص ے ۰ کح كەر وك ەد ؟الوارف زی مدح هرات طاس وید را

 نوتس ندنر اک رجا زلت و نامر یندنولوا اشنا هدرلک برخ رخ الا طقف کک
 اشنا هدزرط ر دعاسم هغمشاط كوب «رودم .هصق ی رلیقر جات .یدرلغلدا اشنا لق

 برح.یدربلیدنانامآت یمارجاہلتل و سو تع را كتك هبا هن رلک بر 8
 .یدریلیباب نوزوا تیاغهدیرلب وب ك رلیکی کی نی دلواقوح یددع كرلیک هروکهدن رلیک

 .هروکهنغب ا تالک 1 ندرلمسر یهدرزوا راوزاو یا ءراک روک ھ٢

 ہتنەب ) یلک:روک یللا هریک لمعتسم «دایز كا .:یدرازروطوا هدنسهفزا لا

 ہدو . شک هلوصح ناد هدنآابنا لوا نقل ال رخ نا ربا .ید راک (روطنوق
 دل رلیک یلکءروک یللا رانامز وا . یدشلدبا ارجا ندنفرط رلیلکینف زسەہش چیه

 .یدقو تدسن چیه هدو كلشنک ہللا قلت وزوا هدرلکو .یدراو یروذح ر

 . یدلکشم تباغ قیلباق هرونام و کر تعرس هلراش نانولوا اشنآ دررط و

 .وشود كا سر هرزوا ءرص ینا دلا یو و یراق س٦

 هرص چوا ۰( رد) هرلک نانولوا اشنا یلروک رص کال ر کک
 و بر الوا رلک نلیدا اشنا هدزرط وہ :یذراود (م زب) درا ۲

 کلا یھ ہدیہ را (نتالاس) یتنطظاالون نا طور اروم ٣
 ہلرلیک یلکروک ہرص چوا وہ طقف .یدشلناللوق راک یلک روک هرصچوا هدفرط
 ۔وکہ دن راجحما «شملسای فیفخ تیاغرابکوب .یدلکد لباق كنا تک رح هدراززکد هلو و
 یهغلاطهسیایمالوا زا كس راعافت را .یدشماملقارب رب هقشاب ندرلر صوص اا
 جوا زاملیشالکا ریلیشالک | کحهدیا روهظهنتروف ,یدلکد دعاسم جیهنوجارازکد

 هب هرق نوجما كم كع و قم و وا دا رفا اکا ںیلیکح ہلحاس امتاد راک لک روک یہا 1
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 1 هعلقاب ۰ زامان ولوا طض هللا موج رلجرب و .یدیآ هرتم ۷ : ۵ یقلنلاق كلرلراود

 .یدریلس لب دیا طبض قرالوا یسهجیتن هلبحرب دوخایویتاها كنیرب ندرلیکهدنلخ اد
 راجو کسا .یدزلدا اشنا روس هنفارطا رارهش ردقهیحنلک هنس راب رح نارا

 یتدنولوا هطاحا ندنفرط نمشد رهش . یدردا نمأت امام ینسەعفادم گل ره

 ادم ہدنسیرک كدنخو یلاها نوتوہ «رونولوا اشنا كدنخرب لاحرد هنچراخ نامز

 هن رزوا یراضرعت هترارهش نانوب یهدیلوطانآ كرلیناریا طقف .یدرون ولوب ہدتاعف

 یرلروس . ردرلشمرب و رارق کما هطاحا هلبا روس رب یرارهش وب راسینانوب
 نامز کیدلدا هقولبا رهش ر . یدا « هقولبا ) هطساو هناکی نوا كما ہرصاح
 نیرصاحم هدنتلآ رلهن ولباق « رونولوا لامعتسا رلهغبولپاق و رلمغل ء یرلشاب جوق

 هلآ یرلهلوق هرصاح طقف .یدربشیلاح هدلاحرب نوصم ندنارثات ولرد ره یرکسع

 .یدشلک هعوقو تالدبت لیخ هدهدنتابرام هعلق ارکوص ندنداجما كنهیمار هحلسا

 یراکدتا ضرعت هترارهش ایلیجس ینیغ رایلهحطراق هدنحرات ۰4 دالملا لبق

 یرلنا كرذیا شتا ندرلهلوق وہ هنروصحم «رلشما لامعتسا رلهلوق باشخا نامز

 اراتعا ندخم راتوا ہراشَما دیلقت لاحردقو رلینانوب هتشيا .یدراشلاروبحم هتمجر
 ییاهبمار هحلسا یرلکدتا لامعا كراینانوب .یدراشعا لامعا راقیذیحام قوح ر

 هل اه وازرب كلهجرد 46 هدیرکید .هحلسا نال ققا قرالوا قفا یر .یداولرد

 هروولوالامعتسا هدنرلهلوق ہرصاحم !قرلحالسو .یدا هیمار ٌهحلسا نات | شاط

NEیوم ندرلهلوق كردا باک | قوم یشراف هنمسد هدنرزوا نامر تسل رس  

 .یدشعاللوق سلفهدناتسنا و لوا كلبا یرلتلا وہ ۔یدربلیناللوق نوجیا كما لیہست

  .ردشلناارجا ىایلحع هرصاحجهدسابقم كوب وب هدنسهرصاحم كنب رهش (روص) ردنکسا هلیصوصخ «شع |
 چیه «سورتعد . ردسودرتعد (یحاف رارهش) «نربدتا قر هدایز كا یتالحع ہرصاحم طقف

 ینتماسج كراہلوق ءشعا لیهسنیتالمم ہرصاحم ہلیناعارتخا نالوب عوقو هدنامزرب كدلدبالومأم
 ۱ (یرلاثک روشک ) یرل(سیلو هلهه)كاسو رتعد .ردشل ادبزت هج ردلوص یا زنم هما ر ةحاساو
 3 هرتم۲ ۳,۵ سیل و هلهه نالناللوق هدنکوا تمالاس . یدترابع ندنرلهلوق هب رطب كوو تاغ

 3 زوقط یک ینیدلوا هربم چن 3 یرطق كن رلکل رکت .یدا هدنکلکسک و هرتم 6۷ و هدنکلشدنک

 2 هدهلوق .یدراوهبمار هحاسا نات شاطهدهدرلتاق یغاشا ءقوا هدرلناقهرواو تسوا .یدآیتاق

 . لامعتسا یب بار ةحلسا یتیدناللوق هدنکوا (سودور) كسورتعد .یدریلبنالوق یک ۰
 1 .یدشلدبا مادختسا یک ۳۰۰۰۰ نوجا



 1 جم

 ات ی لون وا E کے

 شب 1

 ۳ ۰۷ هیساسو هيعاتحا تابح « ند

 «سودور «دیرک .راشمرتسوک تقفوم ہدایز كي هدنلکشت یراهعطق هدا فشخ

 هلفواو قارن . رلشا زیهح هلقواو یا یرلرکسع یرلقدلآ ندلوتهواک ارت

 .ردراشملا لیکشت رل(تساتلە)ل حاسم

 . یدردیا ماود ردق هنشاي یللا ندنشای ی کپ هرکسع تمدخ هدرلل کک

 (نونوط یتوأ) تلواناق (نونوط نیلا ) قینیجمام

 رابلەننآ .یدشعا ارحا ارفس ترد هدست یللا هلا قرف سارفوس

 ودرا وہ . یدرارروک قيال ہراریسا یکتا كلہلمع .راردیا حیجرت یلرکسع
 هسیا هدننامز ردنکسا «شلدیا حالصا ندنفرط سادنونمابآاو سبنارقشا هرخ الإ

 ( تعجارم ۲۲۹ ہفیحص ) كردبا هبلغ هدفرطره یمەیرکسع تالیکشت اسنودک ام
 ٍ . ردشم لا ممعت ہد ی امعتسا لیف هدراودرا ,یتیمها كسقنالاف
 رلجر و .یدرلردہااشنا رلج رپ مکحتسم تباغ رلینانوہ ِ ۳ 9 2

 .یدرروکییتمدخ هاکنصحم رب هدنوحا لاها هدنساحا نا ٤

 ضو رعم هب کله رونولوا اشنا ندرلشاط هدنلکش لطتسمو یریارلراود هدراجرب

 كحرب ؛ندرلهساط و .یدربلیدیا انا رل هساط ہرلەطقن نالوا لمتح یسلہالوا 0

 . یدریلیدبا هدافتسا نوجما قلآ هنشنآ ناي یرلتماقتسا ندیک ورضوط هنسوپا " 



haیوم رات \  

 - همکح تراجحت یهد(هربپ) . یدرولوا عنام ایر اکو تموکح نوجما یسمامنالاہب

 تاموولعم قلعتم ه هب راحت تالماعمو روما 6 روت ولوا تیور رلاوعد نوک نه درس

 هعتما اعاد رلهزامو رلرامنا کهدمتخر (هرب) .یدربلیزای ترزوا رلهحول شاط

 .یدروتولوب ولوط هلا
 ۔اللوق مح کلا مرز هدنروخ رهموه راہنانوب ۱2

 تے قرالوا ترو باغ بلا رو تم وس ہم : 72 سا ۶ ۳

4 
۴ 

3 

۱ 
4 

 یہ BNR a AS ek یم تک

۲ ۲ 5 

 "ما هرخ الا ۰ (تمجایم ۲۳ هفحص) یدرلردیا لامعتسا قواو یاب ؛قارزم
 هلامعتسا راناقلاق «شلرمتک هلاحر نوغیوا اهد رفغم ہللا هرز هسرزوا یسعا قر

 ۱ .ردشلون وف هلکش ر قافوا اهدو دعاسم اهد

 رلبل هط راسا ۰ ردرلءلهطرابسا « نریدتیا قرت هدایز كا کلرکسع هدراینانوب

 دییزتیربغو قوش هلبا هنارورپنطو تایسج .رلرری و تما هنسهیندپ هبیرت كرفن رھ
 . یدراولیا هراداو قوس یکن بنها هلتک رب دوجو كی هلرکف نیع یودرا .راردیا

 لیکشت طخ رب یلءرص زکس هدماظن قشاناب نامز یرلکجهدیا ضرعت
 هدنرلهرونام هسعت دارفا .یدرارلیا موج هنمشد هلرلقرشو یرلهمغن تولف ؛راردبا

 ندنرلهموظنم كسواطربت معاش ی ەطرابسا . یدراردیا هظفاحم ین راعقوم اعاد هلس

 یرافص زهج ههناقلاق كارل( تیلپوه ) حلس« ها هلیق ۂحلسا هروک هتنیداشالک آ
 دارفا نانلآ هتسعل ات رلت و .یدربلک دارفا حلسم هلا هفشخ اما ملی”

 -ردیا ارجا قراتا شاطایو قوا ین راحت .یدنکی ندراطولبه ینعی ندارسا ہلا

 كنح اياب اعاد هلس رلیراوس رلزجا راشعا هحردوا کلیراوس هد رام . یدرل

 كعاوح الماک ینسودرا نشد ہرل نعریوتیمها ردق واهتباخت | كنیضارا .یدرلردیا

 كنبرللارق اعاد رابلهطراسا .یدرازعا روصت ینغیدلوا مزلا یتاکرح بقعت نوجما

 3 -رردنولو دلا كناکداز هدهد رح یهراداروما ءرلردیا برج مدل یساداموف

 - وق كراو نوتوہ «رلشعا تکرح ہللروص وہ به هدنرابرح ناربا . یدرل

 .ددرلشلا زارحا یراتبرفظم راسو (ههنالب) هلتفص یرانادنام
 . یدشلدیا ارحا تالدم ہدسرح لوصا ناتو هدننامز یرلب رح زهن ون ولە

 یسوف و توق كنسلاها كىتا :شعا هدافتسا ندرلتورت یتیدلوا كلام ہت

 4 ا . یدشمالشاب هغمالبوط هد رکتنع یلترجا) هردا رہدقت یکیدعا ثا



 ۳۰ هسایسو هبعامحا تابح « لند

 < شلاغوج تراهمو تعنصبابرا هدهتنآ هلصوصخ .یدرویدیا ترجاهمراهسمک

 هبهرادا زک « هه یراقوج رب ندنسلاهارلرهش نالوا لخاد هبیرحقافتا

 (رلکوتهم) راسنج | نلکندج راخ نوح | یب دادبا ری دقت هششتءوق یهییهدهننآ .یدراشلک
 .یتح . یدراروسدا تک ر ہللا یتس رس نا روم «رلرولوا لخاد هنسەرمز

 ینف رعەنتآ هرخ الاب طقف «شمالبوط ه(هتنآ) یلاحر راک ا قوحرب هد سلق ره

 كتراح . ردشلدبا تقد هنسمامشیراف هلرارصنع ینجا كرصنع و نوجا هظو اع

 هم ورغوط هنیراهنس 4۳۰ دالبلا لبق ۰ شمع ہنیلأ كرلکوتهم یمظعا مق نامہ
 رب یسالاغوج كن اشنا هدهننآ ہلیصوصخ . ردشلوا غلاب ۰۳۰۰۰۰ یسوفن كرلکوت
 ہل ربئأ یمەنا راکتعذص یاهد كسايدف .ردشم لا نيمأت ینسالوجاور كعبانص قوج

 ءرازوغنا رع ۰ رارکلود «رایجریمد «راماسر هجم ربا یک ییدتیا قرت قلشارتلکیه
 .ردشهشن هو ام رلحشاط «راحیلاخ

 یسه راجن تابقرت كنەننآ نوا ینیدنولوم هدنشاب كا كراتموکح یرح یرهش هتنآ

 ء تابوبح نالوا هدنمکح یسهرورض تاجایتحا كنيلاها یموکح هننآ .ردشعا قو هنسیه

 قح «شلوا منام هنسع الا هدلخاد ثنەعتما وہ گردبا عنم یتاحارخا نتک و تفز را

 تراج عفان تاغ هقشاب ندنوب . رد جارخا هدنروص ر دود هدرعا و نویز

 هدناتسنانوب .ردشلدبا نیمأت هدیمقومکهدرلنایا جراخ كنبراجت هنت كرهلبدیادقع یرلهدهاعم
 رادمکح ناربا ین رفسرصم زنا نو .ردشمتک ها لأ امئاد ہلا هم رح تاثیشت یسهقیتلو ترا

 .هناخشالاعا و ہقراف یهدنرلیداو (لس) كرليلەكينف « قلآ یتادراو عبنم كوو كلا كتيرا

 لاها یهدنلحاس زکد هرق و اکار هتعاب ندنو .رداتغا ياد ٣
 هدهاس و « شعولوا سنس راکلمتسم ہدمدلاعخ نوجنا قعولوم ہد تر تابساتم هلا
 . ردشلا بسك تمیق رب كو و نامز یه یاکوکسم لشوقا تا

 .نوتس نەن | یسا هلی لوا سم « یراقاقوس مظتنم هدیفاما (هرب) تک

 رابجک «رارینالپوط ہداروب رایج ویسیموقو رافارص نوتوہ .یدیا ہدزرطرب هقشاب
 ۔ہدارو ینجارھ .یدرهشرب للم ا نیب اتداعیمارو .یدراردبا عاعجا هدارو رلرحاتو

aتدابع هدارو هن ومآ سوز هس زا ءہع «ه هت راتسا :ریلسالوت ی دعه  

 ندهزوک اربس «یادغب ندابلاست .یدلباق قلوب یشه هدنرارازاب (هرب) .یدریلیدا

 نده وا :یشد لی نداقیرفا «یورس نددیرک «غا ندەیروس دغاک ندرصم ںیہن

 مهم كا . یدربلک امرخ ندنکبنف «مدابو زیوج نداینوغالفاپ ءارسا ندایکیرف «هویم
 .كشيعت ةطساو رب مهم كا ہدیولیبای یقویسالوکەیسەطنح . یدیا هطنح ءتالاخدا

 1 11 ۰ ۲ دلج »ی ومعخیراط ءقیفر دا



 یوم خیرات ۳۰

 ۱۳۰ حج ء شملیا نو قو رپ هدننامز رلنارت هدنسهمطق ( كم )
 ۱ ۰۳ 9 هترارزوا .شملکید راتاط هرزوا كمرتسوک یتسهفاسم نالوا ندهتخآ
 .یدشلزاب رلزوس

 مل ی

 ےہ
8 
 2 ھ

 ۱ «(تهایم) هصاح اب .یدرلیلینوب «راندیا قوت ہدایز كا هدنراجت ندراینانوب
 | قرش](تنهدوق) .یدشلب | قرت ہدایز كب یرلرهش (تنهروق)و (سکلاخ]«(هنک آر

 هدننامز سوردناسرهو سولهسک یک ییدلبا تمدخ هنالصاوم ہدّش بغ هللا
 .یدشلوا رهخم هر ر لوو هدتراحم

 ۰ تروص یلالقتسا كناتسنانو ارکوص ندنراترفظم (ارهمه)و (نیمالاس)

 .یدشاوا مکح هدیفس رحم نوتوہ یتراجت نانوب نامز وا «شمنولوا نیمأت هدهصطق
 ایلجسو الاتیا یک ییدتبا رادهتخر یتراجت هکنف یتک الف كرایناربا ہلیصوصخ
 هحاس رب شینک هنتراجت نانو هدیازهما كنساع اب ود هحط راقو یز 1 ہدنرل وص

 فالوط ندنرلغا تکرح ہناصخ ہدەںراجت تالماعم كرلیناریا طقف . یدشجا

 .روسهدنا هدافتسا هجرد وا ندترح نانولوا ںاستک ا ییو یرلمنانو یلوطانآ

 الف نطو یسسایس تلق زکر كناتسنانو ًاراتعا ندخرات وا اذ .یدرل

 بغ ارکوص ندبهننآ) .یدشلوا یرهش عیانصو تراجت یحن رکا (هنتآ) .یدیا

 ۔اریس) «رویترآ یسیراجت تیما كنهنک ) «روییدیا نیمأت (تنهروق) یتراجت لبا
IREكوو كا كناتسنات وہ هل راسعا سوم دیار کوش ندن رلب رج نارا هسا  

 ینبدلوا رهظم ەییقرت رب ویو تراجم هد(هزوک اربس) .یدرویلیا قوفت هنیرلرهش
  كميانصراملهزوک ارس .یدرونلیدبا انتعا هدایز ندرب یھ هدهناکوکسم هدارو نوجما

  «یدرلروشبلاح کجا لاصبا هلاعدح ییادبو تعنص «رلروسدبا هدافتسا ندنسقرت

 . قوجرب ندجراخ «رویبدبا قرت هدايزكی یسوفن كرلرہش یرح هدرود وہ



 ب. هیسامسو همعاتحا تأیح ء3

 نامز ییدلدبا امغب ندنفرط یرارکسع دیک و ف یدىعم یناد هدنس هنس a .یدراو (شورع
 .یدرونولو نالا ۱۰۰۰۰ هد رہ

 هد(تنەروق)و کا یراک .یدراررو تىما ,هدایز كب هن رام راست و نر

 هدکلیج زکد كراینانو طقف .یدرارلیا ارجا هلرانوب یتایلقءراردیا اشنا ئل
 عساو ء رارفس نالاہاي هب هطآ ندهطآ هدي زکد راهظآ .یدقو یراتراهم هحرد وا

 (نودزاو رہ هدرصع یچنتلآ) 1 تراحگ

 یرارجات نانوب .یدزاماردنرآ یراتراسج ہدنسەجرد قلی وب نایدبا ء8
 ,یدلکدلودمو لمکم هجردوا هسیا یرللوب هرق .یدرلردیا برقعآ یراق امتاد
 هدوحو یناکیش لو رب كوو یساع ولو هدلاح رب قرفتم "ةساس كناتسنانوپ
 ند(هننآ )زکلای .یدنرابع ندرازاغوب یبط «ندرلدیک پهرللوب .یدعنام کا
 .یدشملییای رالوب مظتنم ہرلرہش سدقم یک (ینلدرر(اہیلواردد (سیلأ):ء(ںیزوا)



 یوم خیرات ۳۰۲

 | وأ ہدایز كا یجنوط رلینانوب . یدربتعم كب یساشا وآ كنانوقال « یرلهردنوق
 | ندجنوط اق ای و "الماکرلقانای ءرلەلہکسا .رلهصام .یدراربناللوق نوجمایساشا
 3 . یدرونولوا لامعا
 27 هزاب . یدشمرتسوک جابتحا ههراب یسقرت كراج و عیانص نا کر

 هح ۱ دلج) یدشعا لاقتنا ندلوطاا هناتسنام وو هدشاد رصع

 ِ هتم كرل ربغص ءیتمق هعتمارلنامزوا هروکهنغیدلشالک | ندنرلرعش درهم وه ۳۳

 ۱ و یخ .یدریلناللوق ہدندعم نوا هلدابم ربارب هلکنو .یدربلیدبا ریدقتءروک

  طقف . یدربلیدیا هلدابم هلیرلمان لووا ۰( یسولوط جووآ) یخارد رلندعم
 ۱۹۰ لمارو هاناو شلدا فرض ندنفرطرابلاودل تاکوکسم لصا
 ۰  هرهش ینیدنولوا برض كناکوکسم دوخایو لاثعرب هنفرط رب زکلای كناکوکسم ون

 3 ۰ هغ ولب اق رللهنک أ 6 تا یداناق رلیلتنہروف ۰ یدریلہای یمسر كدوعم دیا

 ٢ رد هنفرط ر كنءراپ ارکوص اهد . یدرلراپپ یمسر شوقاب رلیلهنتآ
 ۰ فالوط ندرلهظحالم یسایس هدلاح ییدتیا قرت عیانص هدناتسنانوب . یدشملیبا
 3 . یدشمهلدیا ربضت نب یلکش كم راب

 ا كلبا ء شملیبای ندشوموک اعاد هراب نوجا ینیدلوا زا نوتلا ہدناتسنانوی

 اں هیجنلک ءرصع تلا .ردشمریدصاببلبف یلاینودک ام یناکوکسم نوتلآ

 13 «نول وص یتح «راشعا حج رت قالدابم اع هنب رر تاکو کسمرل رهش قوچر, هدناتسن

 ۱ ردق ههحنلک هرصع ىحتلا .ردشللا ناست ًارظن هنتالوصح الرات یتادراو

 هتک. ردفا لوادت یاکوکسم (هنک ا) پہ ًارابتعا ندنبونج ك(سویپیلوا)
 | اهد « شهواوا رابتعا یمایق دحاو تاکوکسم وب .یدیا (مارغولک ۲۷) یالا
 ِ .یدشمالشاب هغلوب جاود ( (مارضولک ۲ یالات هوا ارکوص

 ۔ وارد یه رلت و .یدروولوب رلفارص قوج رب ہدنرارہش تراجم كلشیا كا گناتسنان و

 ۱ هداپ هدارو ءرلردا سیسأت رلقناب (رازهیارط) صوصخ هنبرلیدنک یک یرلقدزو یناکوکسم
 1 هدهفارص تالماعم یک كملا اطعا هراپ جی دوا هلا نهرو یدەرق «قلآ وتزو هد ء كمربو

 3 هلماعم و ہدرلنامز کسا اهد . یدریلمانولوا دقع هلواقم ورد ره هلرلت وہ .یدررونولو

 || یراکدرو هداپ ودوا هرلتموکحو ہراەمیک یصوصخ رلنو ءرونولواارجا هلیسهطساو رادبعم
 ۰ هدیمهنیزخ كتموکح ارکوص اهد .یدراردبا ظفح یرهراپ هدیرلنامز برحو شاشتغا یک
 زم وول« .یدروتولوا ظفح هدارو هرزواكلد ا فرص هدنلاح ترورض «یلبدا عضوهرلدبعم

 ۱ ۲۸۵۹۰۰ نالا رب ) نالات ۰۰۰ هرزوا قلوا ترابع ندرلرذن هدندبعم هنت لوا ندن رح
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 ۳۰ هبسایسو هبعاّمحا تابح ید

 رسانو لرالناا «راشمشلرب ء(سئارقوا) هتیرزوا هدعاسمو راپا رر"

 رک رپ مهم كرصم یرہشوب رلیلینوب یت ردق هیجنرتسوک شاب تموصخ ہدنسمرآ
 كرديادنلق یالومعم روا و رصم هدارو رلبارو . ردرلشم ر تک هلا ییلانص

 اماع هدیقوذ و سج نانو هدنالومم فرط و هدهسرلشما لاکا کک

 هللا یلحکلموح «(سودور) هدایز الا هدندنرلرهش لوطا را و

 هد( ماسس )و ( زقاس ) «شعا قرت ہد ینف ندعم ارکوص اهد ردشلو ترهش
 . ردشع الشاب هکمنلشیا ندعم

 هکعا یقرت هناراکتباقر «عیانص هدناتسنانود لصا ًارابتعا ندرصع یجب دب
 قرت كلحکلموج هد(تنهروق) «تالومعم منوط هد(سکلاخ) الوا .ردشمالشا

 رینانوب ہردشلدبا سابقا ندقرش به ینعنص قلیجیلاخ و هموقوط طقف «شمتا
 و « شعا روهظ همیسج میانص ارکوص ندقدالشاب هبیقرت هلتروص وش هدعیانص
 هم وق وط ( تەلىم ) هاا . ردشلدیا هدافتسا هدایز ك ندرل رسا هدص وصخ

 مادختسارلککرا هدنرلهقرباف كلموح و ندعم .یلیردشلاح رلئیداق ہدنرلہاکتسد
 هد(تنهروق) .یدیا یسەطا (زقاس) رب نانولوا مادخیتسارسا هدایزكا . یدرونولوا

 ینمادختسا عكرلربسا نوحما هضفاحم یشراق هتاقر یراحشیا رح سوردنابیرەب ہسپا

 مادختسا ریما بہ ہدرلەقیر اف یعوچ رب ندنرلرہش عیانص طقف .یدشعا دی دح

 د٥٤ داللا لق ۰۷۰۰۰۰ هد( هتک ۱) اک وص ندنرلبرخ نار یتح «شلا

 ندنو . یدشلناللوق رسا ۱۰۰۰۰۰ هد ( هننآ) هدع۳۰ ۰۱۰۰۰۰ هد(تنهدوق)
 ضعل ۰۱۸۰۰۰ : 0۲۰۰ هدنسهررزح هش ناقلاب هلب راتکلم ضعب كناسآ هقشاب

 ریسا بھ هدعلانص هلروص و تیرا نھتاص رلربسا هشوغ ۹٠٦ : ۳۸۰ رلنامز

 . ردشلا قرت هداعلاقوف هدیبانص ناتسناتو هدهاس وو شلدا مادختسا

 كنهنن آ .یدبا (ا هرپ «هرپ ) هلبا (هننآ) یرلرهش عیانص مهما كناتسنانوب

 اشا « ینابنم صوصخم هرلنبداق : ینالامعا هلاسوک «یاوسنم فاو ٦
 .اس دیفس رحم هعتما و .یدروہشم تیاغ یرلکلموح هصاماب ء یسهمزلام یو

 ۔ولوا قوس ردق هح راو هنیرافرط شبح و لین ؛ہنسەربزج هبش عرف ندنلح

 اروا 2:2 یدروہشم هلس هدننامز رالامور یالومعم م وط ك(تنەروق) .یدرو .



 یوم خیرات ٦

 .E وا لاتا: ندفرط رانکتز و ناعداز کلا هلو نوتز .ردشلو

 . الآ «ران .ردشمالشاب هخلااللوق هدهدرلکع شما ممعت نوتبس ارکوص اهد طقف
 تک اگ ندنرلحاس زکر هدقدنف و هناتک ؛نددرک هاتسنانو ءاونآ و

 ۰ هرددوجوم تامولعم ضمب هدنرثا كدویزهه راد هتتعارز لوصا كراينانوب

 3 -الرات . یدیا هداس تیاغ یناودا و تالا قلناوجتاب هروک هتنیدلشالک | ندرتا وہ
 ٣ عم | ولور هعف د چوا بو هلهر وک کلا 6 ملت یشر چه هنسر هرل

 نوجماقمریدنرا ینسهینابنا هو كرلالرات .یدربلک | مخ (یناثنیرمشت ) هدنمآ (دایەل)

 -هدنوک هللا راربسا هدرلالرات . یدربلسای راهسارت هرارب قلریاب و قلغاط سنالوص

 ینیدنالل وق هدراروس هدنلفامراک و هدرلیراوسفرصرل ربکراب «ریلیریدشلاح را .حکل

 هلو هدضارا قلغاط . یدرلیدیا هدافتسا ندرلزوکوا اعاد هدرلالرا هدنوجا

 ۱ . یدرونولوا مادختسا رطاق و بکر هدایز كا نوجما قمشاط

 نزا یراوروس . یدرلردا انتعا هدایز ك کمری دشت ناوبح رلینانوب

 سنج یا ہدەصاحل ابو رارربتک ءرلاووا نیسشیق ء رارروتوک هراغاط و ہرانامروا
 ا ا .یدراردیا ظح هدایز كم ندنآ رابنانوی .یدرارلیا تقد کمر دشت
 كانشزکلاب ی | و ندکد تا ممعل ری و یا ہیرا «نوتیز ءريڪا .موزوا

 ۲ . یدراشمالشاب کع یرلنوک یطرو و

 ويح ندەیسور ینونج و رصم ءایلجس ءراراپاپ هیلادراس ندراقلاب راینانوی
 | هدالاستو انوقال . یدعلدبا قت هلراتروص فلتخم یضارا .یدراربلآ تاب
 " یرابحاص كالما ہدەجرد طسو ربارب هلراتنکنز هدیتوته «یرابحاصكالما كونو
 3 3 كالما هدهحرد عد ہدناتسنان وی نوتو طقف . یدرارونولو بحاص ه یضارا

 1 : یدردیا لیکتتینسق رب مهم كنه فال اس
 _ هلا (ایدیل) هصاخاب و ہلیرارہش عیانص یکءدیلوطانا كنيراهکلمتسم نانو

 1 . ردش لا تمدخ هداعلا قوف هتسقرت كنعيانص نانو یرلاعولو هدساع

 . كب هدقلجاموقود هدرهشو نوچیا یکیدشت, هدایز كب نویوق هد(سالیم «تملبم)
 ۱ كيتماسب «یرالک هنیرلبداو (لین) كنيرلناصروق نانوب اذک .ردشقا قرت ہدایز
 اوب كنلاوح وب ًارابتعا ندخیرات یکیدلدیا مادخبتسا یرلرکسع نانوب ندنفرط
 ارجا رثأت رب كوبوب هنیرزوا یمیانص نانو «یسالردنولو قبجا ًالماک ہرلین



 ۳۹۹ هیسایسو هیعامجا تایح ءنید

 رام لس ۰ هدنرامسو+ قاض لو یک یندلوا زود تاک رلماط

 «رونول و هاب ر هدنکوا كوا .یدرروکینسهفظو یسهطوا قاتا رب لزوک هدنتلآ

 رلجافآ وہ نانولوب هدنسهرا رلوآ . یدربلیکید یرلجاغآ هتفد ایو یورس هبهحگابو

 -ارظ كرلحاا لشي ؛نلکید هنحواغ رهش یک ییدلیا هلازا ینناقسنکی كرلقاقوس

 كرل ولی وک . .یدردبآلکمت کتا ښار «لاها هدنمسوم زا ہد یا
 . یدبا هداس هقدلوا یراوآ

 مثتو نم هدروآ یصوصخ ارکوص ندکدلیا دیازت تورث و هافر «قرت میانص طقف

 .یدشلوا لاثتما نون هدهدصوصخ و سیدایکل ۲ . یدشمالشاب هکلدا اشنا هدنروص رب
 قسازوم «هراراود ی اوہ فیرظ تیاغ هدنضاقنا كراوآ ناولو هدنسهطآ (سولهد) هلج زا
 یالزا روا یس رشک ایست برود زدن هاتف .ردشلدبا فداصت هرار یهشود

 . ردشع ولوا نییزت هلرلمسر ییایو رراوید ءشلدیا اشنا هدیرامعم زرط رب

 یه .یدیا یلعریدلاق و مظتنم « شینک راهداج ندیک هتیراوباق روس هدهننآ .
 «قافوابهرافاقوسقافوا .یدریلیدشب اهداروب یراہتربغاب لر اب اص :رگندارو یک

 قاقوس ء ییدزک كنراوروس زوموط هدرلارو . یدیا یلروماج و راط تیاغ
 .یدرولوروک ییدتبا لیکشتاکلهت نوجمایراب وب هجیک دلرهر وکن الغیب نبات روا
 .هطنح هداروب « راشلک ہلیرانابص هنیراتطو یکی راینانوب یر
 هلرهملسب هلها تاناوح «راشمالشاب کشا ءزبسو هبزآ .یلنرب 2
 رلاووا عساو «رایداو یلرهن ہدنسیضارا ناتسنانوب .ردراشاشیعآ هلبا دوس و تأ
 تالکشم هدایز كب هدنصوصخ هدافتسا ندقاربوط راینانوب نوجا یفیداع ولو

 «راشلوا روح هغجا رللاناق . هفعوروق یراقاناب هدنوحما كنو .ردراشمکح

 .ردراشمربتک ردق ہرللح قلجافآ و ہراالرات یراوص لوک و عینم
 «رانلاک ارت ندلامش هناتسنانو موزوا . یدهوزوایلوصحم مهملا كناتسنان وب

 ندرلهاکح و راهاضا قوح ر ..ندش رتک ندقرط رالکف هدالقرط 9

 هدنتراحت نانو هرخ الاب ۰ شا یقرت اردن هدناتسنانوب یتلبحاب هکر ویلشالک |
 ندیا لیکشت یراادغ ذیذل كا كراینانوی انک . ردشم لا لاغشا عقوم رب مهم

 . ردشملربتک ندلوطانا هناتسنابو هدرا

 ندنساوه زکد نوتیز ۰ ردنوتیز هدیرب ندنرللوصحم مهم كا كرابنانوب
 اعو وشل هدنروص ر علرس تباغ هدارو نوحا ییدشا طظح ندرلرب قلشاط و ۱



 یوم خیرات ۲۹۰۸

  یرایانون ایسا یک رالیوبی و رایلبلوتهث ہدررصع یجننلآ و یجدب دالبلا لبق
 یساعرآ كهافر و تورث هدرارزش هاکنراجت « رلشمرتسوک لیامت ہنسەسبلا نیم كنیراوشموق
 دل اجاص ارابتعا ندخرات وأ ۰ ردرلشمالشاب هدیلقت ین راتفایق یلتنیز كرللایدل هدنسهاس
 لتنز هبا هدنرود مزننهلآ .ردشمریکهنمکح تداع یسلییک هسبلا یلکا نوزوا «یسالروق
 کا .ردشلو مجاور هداعلا قوف رلشاق ۰ یلکسا و لقوماب ؛شلاخوچ اهد تاق رب هسبلا
 ٢ «یلەمربص «یلکنر «شلوا لصاح تاقر هدي قالو ترعو قرش ارکوص ندخح رات

 ۱ . ردشغا مع ہدایز ك هدناتسنات و ینداع كمک هسلا یلکچبح

trمث مع  
 لئوتس . ب ۰ واق .

 .د «نولاص قیچآ ٠س 'ولوآ

 *یسهطوا قاتای كنيحاص وأ

 ؛یسەطوا قانای كرلزیق .ق
 ءیسەطواك رلازبقىچتمدخ .ف
 دالیک «یههطوا قانای .ن

 ؛یسهطوا شیا ۰ح «هراسو

 ؛ ولوآ یلکرید ۱ هجناب ہل

 - هرا ناي ؛ و ۴ «بارح ٢

 هری قجانوق لکیه ٥ ۰راقل
 .یسوباق هاب ۷

 ینالپ وآ هدرابناتوب

 اک | ندنرل هارخ (سنرت) و (نّکس) هدنسهع دق راودا كناتسز ابو

 اص ۰۲۵ هفحص) یدرلیدیا اشنا راوآ كوو ه دلوا هرزوا یغیدلش

 سکه هجتالشاب ہکلدبا نیزت هلرلهدبآ و رللکیہ مشت رهشارکوص طقف .(تعج
 .ردش«هلریو تیمهاهجردوا هنساشنا رلوآمتمو یصوصخ «شلوالوغشم ہلرلنوب

 - رود قرتم و قالراب كاتسنانوہ طقف .یدتراع ندولوا رب وا ہدرلینانو

 یساترواكراوآ نالبباب هدرلرودوا .یدشمهنوروک شوخ تا اشنا زرط و هدنرل

 . قانایو شبا : همروطوا .یدردیا لیکشت ینولوا یلخاد یساروب ءرونولوب قیجآ
 | هدولوآ . یدربتلآ ندارو اوه و اض ءرونولوب رظان هیولوآ وہ به یمەطوا

 ۱ یهاد كنقلخ هناخ یسید ہلاع « رونولوب بارح رب نوجا (سوکره سوز)
  .یدرونولو رلنوتس هدنفارطا كنولوآ . یدردیا مدقت هدارو یرلنابرق هلبتفص

 ۱ یرلیجتمدخ كعاخ یک یفیدنولو یسهطوا رفاسم رہ صوصخم هنسیدنفا كوآ

 ۱ یرلهرخراوآ .یدراو هطوا رب هجربآ هدصوصخ هنسامروطواربارب لب رقجوچو
 ۱ ۰ ۰ یدراردیا ریس یرلنک یرلنلک «رلرروطوا هدمرجن رلئیداق .یدرظان هغاقوس

 راھانماف'



 ۹۷ ہهساسو هبعامحا تامح «ند

 موزل الصا هب هنکیا و هصاق« « رونولوا لامعا ندکو اعاد هدتنادب هسلا

 راشتنا ندقرش هاتان لامعا هسلا ہللا شاٹ نتکرلورکوص طقف .یدزلوروک

 هشاق وب . رارکید و رلرج ندنتک یهسبلا یرلکدمک هنیرلجا رلینانوب .یدشملا
 هراطرو اب و یرلقدروطوا هدنرلوآ . یدرلرید ( نوتخ ) ند( ناتک ) هعارع

 هسلا ندکو هقشاب ندو رلبنانود . یدرلرمک هسلا هصق هدنامز ی

 (ندوزاو رب) یراتفابق ناتوب

 .یدرلرید (انهلیخ) هداکوب « رلدالغاب هلا یتصآ رب هنیرلزوموا ینوب «رلرینالاوق
 نیز اهد تاق رب هلرللکش یمدنه و رلمسر هناراکتعنص رل (انهلخ) ارکوص اهد

 .یدرل رید(نویسامه) هداکو هکی دراو اهد وئنامرب ییدنک كرلقجوج .یدشادیا
 و .یدرلمک هسلا ناک عون نابند ( سوراف ) رلکک را هسا هدننامز رهم وه

 . یدبا یسهعتما رصم هللا هجو یتلالد كنمسا « شا

 حوار كدام یرلکدتروا هنیرل هقرآ .یدلکد یلشیکید یسەسیلا ك راسداق

 نالاق قیجا كنبرلدوجو «رلرلکلیا هدنرازوموا بووک ندتنلا كنبرلقوتلوق

 رک رب یللوکسوب و یلهمهلشیا یرانک هنیرللب .یدرلرتروا هلتروص وہ هني ہد ینمسق
 ندنجما هسلا لو و . یدرلرریو مچ رب فطاو بذاح تیاغ ههسلا ءرلرالغاب

 . یدردیا لیکشت هیرعش ۂعیدب رب هرلرعاش ہلیراقلضایب زاون رظن رللوق ناقیچ "
 ۔اللوق یک فاشراح رب انداع یو طقف « رازبلا شاقرب ناک هشیرلهقرا اس "
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 (لادناص ) س اا .یدرلرتروا یرازو هرزوا یداع قرش هدیمسقر «رارت

 « یدرلریک هردنوق رب قیچا یتسوا «رونولوا ریبعت "



 یوم خیرات ۳۹۹

 ۰ ا ءرونولو یرسا هلضف ندزو ایڑکا كرانکنز . یدزلدیا دع هدنرب یتقو و

 ۰ رظن کوب نامز ینیدقیچ هغاقوس هلبا ریسا رب زکلای یسهجوز كنیرب ندنرب ۱
 ۱ ی . یدریلبقاب هلبحمآ

 | «هدنرلناکد یحایوب ء یجالس «یحریمد راتو .یدراو ہدراربسا كکرا اذک
 ۰ہ یرلیدا . ٰیدراردیا كلل هدنراقاوا یادعم شوموکو شاط
 ۲۲ ۰۰47۱ . یدراردبا رمح هتسراسف یدنک فرص ینالصاح ءررو وط ی ران راق

 یراقدنازاف  رونولو یراناکد رب كرانوب . یدراو هدرارجات و راس ندارسا

 لع رلربسا .یدرادریو هنیرایدنفا هدینسیرای « راربلا یرایدنک یتسیراپ كنەرإ
 ؛یرللک ہراماح یعومع «یراهمنلسوس كرانوب .یدراربنیک هدنروصرپ اباق مومعلا

 تأیه كرلرپسا .یدعونع یرلاعولوب ہد( رانویزانمیک) یراقدپای میلعت كراجنک
 ءرلزامالوا ؟ اح هل هنیراصخش یدنکراربسا ,یدقو یراقحچیه هدنسهراهیعاتجا

 ۔ ى٢ رلنامزوا یخ . یدرلرونولوا دع یعورشم كلم كرلیدنفا اعاد
 هنرلما كنرايدقا < رلرسا .یدشعد «ردنرابع رب خور ید رساو

 ییدتسیا «راپاب یهلماعم کیدتسیا هربسا یسیدنفا .یدرلردیاتعاطا ەنیروک روک

 نیغزیق یدوجو « رکود ہلجابریق « رقارب جا «ردیا سح «رریدشیلاح یک
 نوحما ینیدلوا عونم انوناق یشردلوا كرلرےسا هدهننا . یدرالغاد ہل ربمد۔

 :انوناق یلدا اذا هیارم۔ا طقف . یدرلردیا راختفا ہلیرلتقفش یثتسم و رللەنَ ا

 ہنیرلربسا كرلنوب نامز یفیدلوا یوعد رب ہدننیب یلهننا کیا سکعلاب .یدلکد عونم

 یر ندنسابطخ هننا یتح .یدریلیشیلاج هغملا ربخ ندرلنا یتقسقح ءربلیدیا تیذآ

 . یدشمهبوس یتیدلوا هراچ هناکی كتیذا ہیارسا نوجما قمالک آ یتقبقح یرب
 9 ہل هدوک هتنراملفا یرلسلت زرط :كراناو

 انتعا هجرد وا ههظفا یدوحو نوجما ینیدلوا قاحص ی

 ۳ لمگ ی ا نوحا شدلوا ییرس مدناداع <« رلزغا
 ہنسا وا یلتفک ك سلا نوجما ینیدنولوب یعسط تیاغ یرلتاح زرط .یدرلزم

 ۱ کرم نامز ییدلبا فاشکنا هلبا یتسررس هجنالوا تعنص هدناتسنانو .یدرلزاقاب
 وج ا یسالوا لمکمو فیرظ كنهسبلا . یدربنک روک هنتعییطو هنقوذ یدنک
 9 ۱ 1 یدزلوروک موزا هه یزرب

 ط9 تان



 ۲ ۵ ۵ هبسایسو هععاعحا تابح هند

 رفس « هظفاحم رک اسع هدهنس یجنکیا « یرلمیلعت هلبا یلامعتسا هحلسا هنس كليا

 هعطق رب زاتع یفنص یراوس .یدرارنءرکوا یتابراحم هءلق «یتامدخ لوغهرق و

 هلرابنانوب یمسر دیک كنہراوس « رونولوا لوبق یدالوا ناکداز هفنص و .یدیا
 لها یەنتآ ره ارکوص ندتمدخ هنس یبا . یدرولوا یداب ین راختفا هداعلاقوف

 . یدرولوا لخاد هنسدادع نطو

 طقف . یدترابع ندنو یسهسرت و لیصحت كولقجوچ ردق هبجنلک هنن رلب رح زهن و وله
 لخاد هدیدعاوق نویفوص هلا ناس لع ہنمارغورب هسرت و لیصحم ارکوص ندرابرح و

 اهد تامولعم مج مولع لیصحم :ەیرکف هسرت «تاطخ تعنص ًارابتعا ندخمرات وا .یدشلوا

 نام رت یح .قدشلدبا تغارف نوتبسب ندلیصحم زرط کسا « شلو نیمز رب عساو

 اهد . یدشلوا بجوم هدیتاکش یلدا رظن فرص ندهمرت زرط کسا سسوم هنرزوآ

 ۔رکف اب و هفعولو هدناثحابم هل راذلت ءراشلوا لخاد هدرلفوسولیف ہرا( نو زانمیک ) ارکوص

 هغلوا نایات فعض رثا هدنسهبعاجا تابح كرلبنا و . یدرلشمشبلاچ ہک لا نیقلت هرلنا یعرل

 هسبا ه رکف تیلوغشم هروسدا لافشا ییهجرد یجنکیآ هدنامج ةر هدهرص یتدالشاب

 . یدرویلبا لیکشت یهناکی ةفیظو
 یسهرادا كناسبردت ۰شلدبا مظنت ندیکی هیبرتو لیصحت هدنرود م زن هل

 لصح . ردشلدا ضصیصخم شاعم هراملعم ۰ شع ولوا هدهعرد ندنفرط تعوکح

 ہهفالخا و هےنامسج سرت « شما سک زرطرب كيدهولقسنا اهد و هنالاع اهد

 .ردشللا ارجا رثأترب رضم قام سوم هلقلناولم .ردشمهلریو ےہ هجرد وا

 . ردشع ولوا سما ہدرودو Re زق هدناتسنات ود

 لیکشن راریسا ینظعا مسق كنلاها هدنسهفاک ناه كنبرارهش نانو

 هیروس و ایدیل «ایکیریف « ندرارابراب یلایسآ مومعلالع رانوب .یدردیا " “گ
 هد رح تقو هدر هقشاب ندن و .یدب رابع ندراقج وح نالوا ندارسا هلا یسلاها

 :یدراراشای تسرس راتهلآ .یدزاو (رانذلا)) یس ینیلطحا رارپش ۱۱۱ کک
 اباق « هلنامدخ خبطم ء رارروطوا ہدنہوآ كنیرایدنفا یسیزنک | كرارپسا

 ندا رسانوحما یفیدلای خدا به كج هک و كحهس . یدرارولوا لوغشم هلراشبا

 هدیمسقرب . یدراروقوط شاف صوصخ هتیرایدنفا ؛راررک ! و را نالوا

 .یدرولوالتحز تیاغ شیاو  .یدرارربشیپ كک | «راراپاب نوا «راروتوک و ایاذغب
 .یدرولوتوکوا هل رامرکدلآ یادغب نوحاینیدالوا مولعم یرانمرکدوص رانامزوا |

 لاح « ہللاع رب ناولو یربسا یدب .یدرونولو رسا رب اقلطم هدوآ یھ



 یوم خیرات ۲۳۹

 وتوک یا هدنرلهموظنم ا هدیمظعا مسق كتدابع وہ . یدنرابع ندنسافا

 .یدعبات ہراکفا یرلکدتہا ناس

 " لیصحت وب . یدندنساضتقا نوناق یرلمردتیا لیصحت ینرراقجوچ كنيوبا
 3 ندنرل رادکمایسالا لو .یدمهم تیافیسهفطو (هارلغوغاده) كرل ر هدهسرتو

 روط كنا ءردبا تقافر اعاد هغج وج ءربسا نالوا قجهمالساللوق ہدشیا هقشاب

 1 . یدرلیا تقد هنسهمرتو قالخا «هتکرحو

 ا ر :یدزاح ی رب كوبو رل(ارتسهلا) ارکوص ندرلتکم یئادتبا

 ناتم و یوف یدوحو هرزوا قلوا دال كنیم قتسانج ر هداروب

 تربغ هنلماکت هدصوصخ یه كناسنا ,یدراردبا ارجا راملعت كجهربتک هلاح رب

 یاوق نوتوب ۰ كمتليرلیا هدنجا مات كنهآ رب یهینامسجو هیرکف ۂیبرت « كما
 یساسالاسا كنسهمرت نانو كللا ميظنتهروک هنسهلابخ ةعیدب كتیرشب یهبرکف
 كما زیمت ہلیا هبرکف سرت مادنا نسح هدنسهاس هبیرت و لصحت هلوا . ىدا

 دولوا امرف مکح هماع تیک اج ارکوص اهد « نکیا شلاق صاخ هناکداز زکلا
 یرودسوتارطسیزبب ہدەنتآ .یدراشمربتک هلاحرب یعومع یزابتما و یلاها زالوا

 وزراقلو توقندلاهایئراقهناکدازرلناربت .یدبا قرتم هداعلاقوف ندرظن هطقو

 نالسای رتامزوا .یدرلشعاتقدهجرد كوص هدهتسهسرت كماوع نوجا یرلکدتا

 یف « قمنا قواو ءرتاد «قمشوق «قمارحص «كمشهروك یرلمهم كلا كرامیلعت
 .یدقکٍای رانویوا كجهدیا همت " یههرکف تراهمو روض> «كعا سناد هدنروص

 -وک یکینیداوا نوجا رلکویوب . یدراریشیربکەنیراەقباسم هینامسج تناتم راقجوچ
 هنتافاکمرفظ راہنانوی .یدرونولوا بیرت رهشاسم یرانوک یطرو ہدنوجمارلکوج
 ینیداوا راح كتلم هدنکوا یرازوک كنبرادوصم « یمشهدوک نوجما قلوا لئان
 .یدراردیا دع هفظو رب ےک ترک ياتو توق یاو نسح

 507٦5 «راردباماودهرامملعتو هدربدقت یرلکدمنا واس هتعنص و راحنک

 نوک ل) هلا (یعهداقآ ) ندرانو .یدراو (نویزانمیک) چوا هدهننآ .یدراررک
 .یدص وصخ هنیراقجوج ینجا هد ( سکرازونک) «هنیدالوا نطو لها (هسل

 ینیء(رابەف وئ) نلک هنیزکسنوانوجاینیدلوا یعومهیرکسعتمدخ هدراینانوب
 «یدراردبا تمدخ هدنتل آ حالسردقەنس ییا ران و .یدرارولوا لخاد ہرکسعراجنک



 ¥4 هتسانسو هبعاټجا تایح ند

 قرف رب كونو هدننس رابلینو:ین هلرلیرود هددهبرت و لص ' ..

 قلوا اح ەنیرلیداو ازفحرف ك(ساتوروا) رایلەعطراپسا .یدراو 2 تک

 اونو جنید یرلقجوح نوجا
 کک وود رلرواکذج کم ردشن

 ینیابطكنب راقج وج ءرلردیاتقد
 رضاح هاج یادف هنمان هماع عفانم

 ددر الب هنساوف كنطو «قحالوا

 هسرت ہللا هجو كحهبلیا تعاطا

 تعرس «منع تناتم .یدرل رلیا

 اریهطراسنا قلب اوج رضا ٩
 هسرت طقف . یددودعم ندنلئاضف

 .یدزلدہا ماها هجرد وا هب ب رکف

 ندهبنجا تارات رللهطراسا
 هظو ا ی رلتلم « هغملاق جراخ

 یدراردبا تقد هدایز كب ٦

 . (تعجاص ه ئ۷ ٤٤: هفیح)

 تات ینهسر هطرابسا

 ینیدلوا سسؤم هترزوا هماسج

 تیدرفیسهسرتزرط یون ا

 یھ هفامعم . یدسسؤم هنرزوا

 ندنغاحوق هس رت كنسانا .قحوح .یدایطفو یرورضیسعا تعاطا هنیناوق كدرف

 ( ردهدن و اه ۂزوم) تو

 یرعشرار هلرعش ءینعب قسوم همزاب هم وق وا هدارو «ریلیردن وکه شکم زامقح راقح

 عیسو ناهج كرهموهراجنک نوت وب .یدرینهرک وا یکتا منرت ها یسهصوصخم تامغن
 كن ول وص ؛ی رلەباکح یقالخا كىوزە «یتسهقالخا هطسن دعا وق كد وس زهه «ی راعشا

 قالراپ و رونم هلابقتسا « راردیا منرت رلرعش كيربل «رارینهرک وا ینسهلاع تمکح
 لوصا راد هتاداع و ند ہراقجوح هدرلتکم یادتنا . یدرارنالمضاک کک

 كرل هفطو ماط رب ناعم تداع هدرتساب و هکبن وج ۱ یدزلتتن رک رر تم



 ٠ یوم ران ۹۲

 هغمامقح یراشدط ندوا نداق هدرلاروب . یدشماعوا هنالدس یلک هدر رهش

 هدنتقافر نامز ینجهقح هقاقوس هدراطرو ہلیا یرلکلنش ہللاع الثم . یدموکح
 رلنسداق .یدرل ا رلککرا یراشقج هل | ندقاقوس.یدرون ولو رازبق یجتمدخ لاح همه
 | .یدرلراشایرح هسن هسیاراتبداق بوسنمهتاقط یداع .یدرازاع ولو هدنتسج لر لکک را

 كلا ء قاب ههسلا «كمعا تقد هنناصوصخ و روماالوا یسهفظو كنىداق

 مزلاهدرایطروب كوبوب ءكمبا هیبرت یراقجوچ ءكمەلشیا شقن ءقموقود .كک وب
 ءتیزم هناکی نانولوا بلط ندنہداق .یدتراع ندکملس سنادو قرش «نوجاینیداوا
 . یدیا «قلوا فشع» یسورغوط اهد «كعا تعاطا ندام راقح سس چیه

 هنر ندنسابحا هدایژک ۱ :ندنسابرقا یوا یساباب زلک بلک هنشب نوا رازیق
 یساباب . یدمزال یسالوا ندنطو لها لاح هم كجوز طقف . یدردیا موزت

 كابایراحوز رازق ایک ۱ ءزْعا لاّوسچبه هتک ناز کجءریدنلوا یت

ET NT eta 

 ا ارکوص ندکدنلوا هرک رب ندداق . یدرارروک نوک نوکود قرالوا هعفد
 .یدزاماقح هعاق

 چیه راتیداق هدهننآ . یدزلدبا ماتها هجردوا هنسهیرتو لیصحت كراتيداق

 رعش هدایز كا . یدراردیا لیصحت ردق كحملس همزایو هموق وا رازمتک هشکم

 7 1 ورل راس یم E مراذ ونعم :رارفتم کوا

 هدلاح یرلکدلریدشت یربااعاد ندنرب رلقوجوح كکرا ہرازی ہا
 كکرا رلیلەطراسا . یدرلردبا هیبرت هدزرط نبع یرلککرا هلرلزبق رایلەطرابسا

 وشن هدنروص یعسط كرادوجو « راردیا میلعت هیندب هیرت هدهرلزیق یک رلقجوچ
 هدناتسنانوی نوتوہ یکالزوک كنیرازبق هطرابسا یتح . یدرلرریو تیمہا هتساعو

 . یدیآ مار ا رب یققح كنہوا ء ین داق هطراسا َ یتا تریش

 ۰ یراکک ر اهلبراذوفاو یرلتبزم «رلنیداقوب ندیا دع تلیضف كویوبلا یتبم نطو
 .یدرل ردا تمدح هعحشل

 وفاص هد( یللدم ) الثم ۰ یراراشاب رح رلن داق هدن رال راس كناتسنات و هفام مج

 هکرویدنا تاثا هدرللکبه قارب وط نانولوب هد(ایعاناط) . یدردنا داشنا رارعش نیزحنزح

 3 قلوا صوصخ نامز یرلقجهقبج هغاقوس ككرلن  ,یدلکد روصحم هنسهناخ فرص ینایح كنم داق
 9 هدرلن داق ندنسهنا راکتعنصو ه رکف تایح ناتسنا:وہ ءیدراو یرلتلاو بذاج تاغ ہدەرزوا

 . یدرلرولوا دیفتسم



 ۲۹۹ هیسایسو هیعامنجا تایح «نید

 . یدراردبا اٹک ا ہدەحراب رو رن ریما «ناغوص بام .نوتیز هسا .

 «رلیجمابارش امناد هدکع .یدرونولوا دع سکول رب انداع كم كم ہلرانحس مظننم "
 .یدرارم كع تور وطوا هر, رابنانوب نلک ہدرارود كلبا .یدربلاساقوص هدههارش

 (ندوزاورب) یرلهرظنم تلاو

 .یدرلشمدبا تداعکع قرانازوا هراقاناب یک یداواهدرالقرش «رارابک ارت و ماه 1
 رلءرفسو كی ءرونوق راءرفسقافوا قافوا هنکو ار اقاناب نامز یی دلی + 6
 .یدربلی تک هلراذخ هنیرزوا |

 ءرروطوا روا نداق .یدلکد لاک ها یابح هان اع هدرا اوب

 .والوغشم ہلقموقوط شاقو كکوب كسا «ردیا تسایر ہرازیق یحتمدخ
 ییدنولو كنماوقا كبتآ و یوی ہصاحلاب راتداع وب ارکوص اهد طقف . یدرول

 ما دا

۴ 1 



 یو مع خیرات ۰۰و

 . یدرونولوا دع یرلدصم كناتسنانو مومعاتداع دصمییاو ءربلک یلاها نقآ نقآ

 lé هشرافدن ولو هدناراجاو ایاصو هرل:اسنا هأرلد وعم راینانو

 داقتعا هنغیدنواوا نقلت ہراناسنا ندنف رط دوم اعاد كرلایؤر لار مر تنارک

 ۱ 1 روصه اکوا ءرونوروکهدنسایور هناسنا دوبعمر اضع هحمداقتعا هلرانا .یدراردبا

 . «زامالش الک | هعا اور ام طقف .یدردا هبصوت ینکج هلک مزال نکا کرس

 كنايۇر رسوم ىج . یدرولوا لصاح جابتحا کمر دتا (ربعل) فایور نامزوا

 كرهم وه,یدرلبوس ینغیدلوا عون کیا هآرلت و وردنا داقتعا هنعیدن ول وا نیقلت ندرلد وعم

 رانو ؛یدراقجندواق یشید لف ی هدنهاکتماقا كرادوبعم یمسقرب كرلایؤر هجن ر کف

 .یدرلابّور (قداص) هدرلن و ؛یدراقح ندواقزووهدیمسقر .یدرلایؤر (بذ)

 ۰ هرابکو .یدرلرونولو هدناماهلا هراناسنا یرلکدوس ہدایزالا ًاضعب رادوبعم

 ' داقتعا هنیرلکدتبا فدک یفجالوا و یشمک كرانہاک «رونولوا ریبعت ( نہاک)
 تمووخ ءدهتنآ هلعزا . یدراودبا ذات ا تعنم ( ئاھکا) یزاضعب .یدرلیدبا
 .یدرو ولو (رانہاک) یلشاعم ندنف رط

 ( راتمالع ) ضعب نوجما قعولو هدنارابخا هراناسنا كرلدوبعم ءراہنانوہ

 ای اا را لر «یسالوتوط كشنوک و كيا الثم .یدرلردیا داقتعا هن رلکدردن وک

 ۰ نالوانامزره یکیرلکدتنادع (تمالع)رب یراش هداعلاقراخ یکرلکلهتسخ یراس

 . كلاویحنلیدبا نابرق بان اتم قم «ینساجوا كشوقرب هداوهالتهو یراش

 ۱ .یدرلردیا یلت تمالعرب یش ردق هجراوهنب یصقآ رب قافوا للصاح «ین راقاصیغاب

 _ .یدملع رب هحم ربا هد قمالک | یرانو هکیدردا تلالد هثیشو یرب ره كراتمالعود

 ۔ریل| هتفد رظن یرلتهالعیک وب لاحەمہبلوا ندزامالشاب هشیارب مهم رلینانود
 یر اقاصےغاب ك رلناوبحالوا یرللارقنامز یرلکج هدک هب رح رلبل هطرابسا الثم .یدرل
 ۔یدزم رو نم قمالشاب مد هکدعاروهط قفاوم رلقاصغاب ہروادتنا هنناعم

 هش زا كب ییالوطندنساع ولو قاحبص كنیرامیلقا رلینانوی
 ۳ فاص هللا هسلا فقخ اعاد ناه .یدرلرر وک جابتحا

 ٢ .یدراردیآصا تاحر هداسهدرلوآ هداس ءرلرلیا افتک ۱ ہلا ادغزآ ءرلراشایهدنتل |

 ۲ ۱ .یدرلنمریو تبمها تالوا لمکم كنادغ یرلکدب «رلربب زآ گپ رلینانوی
 ۱ لاها ناروطوا هدرارهش .یدقو یسادغهقشاب نددامسکپ هللا نوص تأ كرلولیوک

 hE را اصل انس رن هاو له و تا ےک و رک

 2 2 را تک ا ھو سش یہ

 : اک اک یر ا

 اک رم ےک

 ترئاععد تامص



 ۲۸۹ هسایسو هبعامحا تایح ید

 رلقح وج ناغوط یی .یدردیا تدابع ہدەغاحوا یک ردیا تدابع هدوصمرب ء ر رس

 .یدرولوتوط یشراق هغاحوا

 رپ چیہو ربلیقای شتآ اباد هداروب .یدراو یتاجوا ر سدقم كرہش یھ "
 . یدربلیربدنولوب یحکب رب اعاد ہدنولاص ٰینیدنولوب كغاجوا .یدزلریدنوس نامز

 ہلاحا ءراک اح ایک ۱ یسنظو كلحكب نوا داوا سدقم تا ٦
 كنساضعا سلحب «قاحوا ہد ( سی ەاتبر) ینیدنولوب كنغاحوا هننآ .یدرونولوا

 .یدرونولو ہد :یراظف

 یکیدتیاسیسأت .رویتکشتآ ندرهش یکیدلک یسیناب نامز یفیدنولوا انب رهشرب
 .یدراقاب هلکن وا شا ا

 هنراشوخ كرلنا كردا اشنا رلهاک تماقا هرادوعم راساتو

 ندقمر وطوا هدايز كلا كد وعم نوحاكن و یدراریشیلاح رپ ےہ ہرا رک 2

 هنناي یارح ایو ینامروا سدقم كدوبعم الثم « هدر, یرلکدتنا نظ ینغیدنالشوخ

 هلدوعموا ندنشید لصایو ص رم «ندندعم ,ندجاغآ هدصم .یدرردبا اشنا دسعمرب

 راسالا یرزوا .«رارردکهسلا رادتمیق تیغ همنصو «رارایوف یمنس یک
 . راقدنص « راقاتاب « راشاق رادتمق هدوبعم و ارکوص .یدراراسوس هلرارهوم و

 .یدراردیا میدقت راه ده یکرللکهو راەحول ءرامراپ «راباق خوطو شوموک .نوتلآ
 -دخنانولوا صبصخ هتتمدخ كدوصم ءرونولوا ظفح هددبعم یسهفاک كراهده و

 قلظفاح كدصمو كماتسایر هراراکتمدخ و . یدرلیدبا هظفاحم ندنفرط رلراکتم

 . یدرلیرپدنواوب بهار هدر هرزوا كملا اها یتسهفظو یقلرومأم هراداو

 قوجرب یلیدبا سر راهحنلک | هدنسشراق نوجما كمتک هنشوخ كدوبعم

 رلوشوق «راردیا سناد «رارلیوس قرش هدنفارطا كدبعم رازیق جنک ایو رایلناقیلد
 هترلکدناظح ندهحنلک او ندقوذ هكرادوصم لانو ,یدرارایا بیترت لا و
 .یدراردبا داقتعا

 درلت و .یدراو رابارحمو رادعم قوح رپ هدنفرط سه ناه كنكلاع ناتو

 رانابرقام اد هدرلارو نوحما ییدلدبا داقتعا هنکیدتنا تماقا دوبعمررب هدنسهفاک
 .یدردیاترایز رانار وطواهدن را وج «یدصمیه.یدرونولوا ا رجارلکلنشءربلیدیا دقت 3

 ندف رطرههباروب هک ی دراو یرانالواروہشم كب یک (اسعلوا)و (ینلد) الثم كران وب طقف

 ۱۹ ۲ دلج «یوم مرات «قیفر دمنا
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 یوم خیرات ۳۸۸

 هارلنوا ءكمہلزیک یشرب ندرلنوا «قلوتروق ندنرظن كرلنواقترا .هسریلیدبا نیم
 ,«زامالوا لباق الصا قلوا صالخ ندنتازاحم

 .یدراردیا شتسر هرانامرهف هدیسهفاک ناه رلشانو

 ندکدلوآ و نایاشای هلبتقو هجن داقتعا كرلینانوب رلنامرھق وب
 هدتکلعیناه رانامرهفو .یدرلناسناندیا باستک ۱ تردق هداعلا قراخ ارکوص

 داقتعا هد رارون ولو ہدتکلم وا و ءراروروق ینسلاھا كتكلع وا هس رلشماشاب

 نایاشای ہدنتکلم كموق ندیا ارجا یهبراحم وا ہدەبراحم رب ایرنکا . یدراردیا

 و یا لخح كيدا 4 را یشزاف هتنرانمشد تکلعوا هدكامرهق
 هدرلنو یک ینیدلبای یشراق هرادوصم نوحماقلوا رهظمه واعم كرلنامرهق

 ۔وا مدقت هده هرلنامرهق . یدریلیشیلاچ هکمتک هنیرلشوخ كردیا دقت راەیدع
 تشزوهسلا هنیرلرانع «رلرکود ہری یرلعیام یک دوس و بارش ای نامز ینجانول
 رب كرلنامرهق طقف . یدراردبا مده ناوبح دوخایو ءراروق بوروت وک راش یک

 هاوه یامود هدنوقای هدنارحم یابرق نوج ا یرلکدتاا داقتعا هتیرلقدنولو هدنتلا

 كناوبح دوخایو راراقاب هدقاحوا رب نالبزاقهتلآ رب ای و رل روک« رب اب هد نیسامقج
 کو .یدراربدقآ کهنخ رب هيد نیسنکردق ٹا لامرهق یا
 .یدرون ولوا اضاهدنوحا رلنا ارکوص ندننافو كنس ر هلاعره «لکد نوجمارلنامرھق

 ۰ یدرربتک رلبدهاکوا لک 4رزوا یربق كسدادجا هدرلنامز ناعم یک پٹ

 داقتعا او مزال یمهلوموک هدنلخاد رللوصا ضعب كراولوآ رلنانوی

 كرهسهدیا تحار چه كنحور «هسرولوا قجالیقارب زسرازم دسجرب «رلردیا

 هکموک هللا ماتها لاک یراولوآ نوجما كلوب . یدرارولوا بهاذ هتفجاشالوط

 .یدرا راقای ہدیرلضعب .رلعوکی رلولوآ یرلضعب .یدراردیا تقد هجرد كوص

 تدانع هراء رق

 3 ثحهدناتافو ہدزکد کر .یدرلرایوق ہرازمرب یرلکک ایویدسجاغاد طرف

 : یرلواوا ارکوص نده راحت ره «هدیرح .یدرلیراقح ههرق لاح هم یدسج هسرول وا

 . یدرونولوا دقع هکراتم رہ قافوا نوجما كموک هلبا هداتعم مسارع و قمالپوط

 تداع رعام وا
 1 انوا كن هل اع یھ .یدراردبا تداع هدهنشت | قاحوا رلیانوب

 . ولو قاجوا رب هدنساتروا مات كنسهطوا مهم كا هلو هصاحلارو

 او همان رادوسم هغاحوا لوا ندزامروطوا هک یسیر ہللاع . یدرون

 اه شن تی 2
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 ۲۸ ۷ هیسابسو هبعاتحا تأبح 7 ند

 یر ندنطو لها .یدراردىا نام هنمان رلھوق وا اس نایردنوک ندنرلفرط

 نام ہے یدنگ راد هنکحهدیا ام نسح ینسهفط و نامز یدک برو

۱۱ 

 رو و

 (ندوزاو رب ) یراهلع ناب و

 نورضوطلاح همه,نامز یفیدقیچ هک این روضجیرومام رب فلک و
 : ردشع ولو هدهعلاطم وش ءدنقح نا بطخ رب یهننآ . یدروبم ہکمہلیوس

 ینروب رلئاسنا اینک ا هکنوج .روسدیا هاقو نیم, ہدایز كا یب یساسا نوناق»
 هرب نالای یشراق هرادوصم طقف .رازالوا راتفرک هیازج رب چیه نامز یرلقدنادلآ



 و خیرات ۲۸٦

 اعد
 یل «هداعدر بقاعتم ینعدقت نابرق ره نددسو .یدرارابی نوجما كمەتسبا

 تند لوا ندزامالشاب هب اعد رامانوب ۰ یدرارونول و هدیلط یک یشداق هد ونعم

 ا ا ادوحو نوا كملسهددا باطخ هدوصم هکنوح .یدرارلآ

 و 2ر نددوعم اقلطم یو « نامز یرلکدتا مد نابرف هد وعم نامناتو

 حت تام

 بک ہدەمشچ رب ءهدعبنم ر صوصخ 7 تو و نوجا كنو .یدمزال

 هتشیدن ولو كدوصم ی رللا :هدقایا ءرلربلک هنکواكبارح ءراربیک هسلا زبمت ءراربنل

 كنهسمکندیا اعد ایزنک ۱ .یدرارالشابهناحانمقراتاز وا ورغوطەفرط یرلکدتیاداقتعا

 کوا یرازوس کجهلبوس « رونولوپ بهار رپ شمیک راضایب هنسقرآ «هدننا
 داقتعا هتنرلکدناتیاعر هجرد كوص همالک زرط ككرادوعم .یدربتهرکواندهعوا

 یناه «هدناحانمره .یدربلیدبا تقدهدایزكب هنسمهمتک هشو كناعد نوجا یتیدنولوا

 « ۱ ہلکید » ارکوص « ربلیربغاج یمسا كدوبعم وا الوا هسکج هلیدیا تاحانم هدوبعم

 . یدرونولوا ماود هناعرضت قرایالشاب هلساطخ

 هدنوحماكعا بلج یتنعل كدوبعم هصخشرب ندیا قلاتف هنیرایدنک راینانوب

 ندرلتعاو ناتو ,یدرارلیا باطخ هرادوعم دلا رپ نامز وا «راردیا امد
 رپ چیه كدوبعم قترا یتاحانم كصخش رب نایارغوا هتنعل ءراراقروق ہدایز كب
 هدافتسا ندهرکف تلاحو نیناوق بابرا .یدراردیا داقتعا هنکج هما لوق تقو
 تعاطا مک هنوناق نوجا كمردتبا تعاطا هنناوق یىی اھا < راشعوشود کا

 :یدرلفم تک. همکح تداعیلا احر ندرلدوصم ینسالواتنعل راحود كنا هسزعا

 تعاطا هنیناوق وب » : یدراردیا عضو ییهرابع وش هنوناق یه رلیلەنتآ ندیبس وہ
 «۱ نوسلواوحم قرع نوتو ءہللاع یسیدنک كنا

 نامز یفیدنولوا دعو یش رب هدوا هک یدراو اهد یزرط رب رکید كنامد

 وط دهاشیرادوعم هرادعو ییدتبا هسمک رب ندیا نی . یدیا (نیع) نلیدیا

 . یدردیا اعد هتسامارضوا.هشنعل ادوعمهسرولوا كح هما اه یدعو دیاش ءرات

 ه(سوهز) نالوا یسلتردق كا هارلدوعم نوتو هدوا .هدوصم ر اي نوجما كنو

 هارد وعم ءنیعی . یدرونولوا مسق ندرب ہرادوبعم قوجرب دوخای و «ریلیدیا مسق
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 . .هطساو كملا رابجا هفعوط ىنرازوسیرانا نوجما قعوقروق یراناسنا ندنبضغ
 ء نامز یرلکدتبا دقع هلاصم و هدهاعم ہلیرکیدکی موق کیا . یدترابع ندنس



 ۲ ۸ ۵ هتسایسو هعامحا ثابح « لند

 دوسو بارش e .یدریلیدیآ هبده 007 باق «تارهوح :كجهسک «كجهب

 هدکع یه راینانون .یدولب رو نیان (نوساسل) کوب < رولوکود هرب كرەلیروتوک

 قلوا (نویساہیل) هفرش كنبرب ندرادوبعم ینمسق رب كبارش لوا ندزمج | بارش
 .یدرارکود هر هرزوا

 یلصاح :تالوصح هدنفرت 1 ہزاس موم ءلاب نوا ہرادوبعم هقشاپ ندو

 یدرونولوا تربع هده ریطعآ كرادصم قراقای رلروح انک .رولورووک یش ص

 دقت قاناوبح امتادمرادوبعم .یدیایآ ناورح یش نانولوا دقت ہدایزكلا طقف

 نابرق ناویح ةرادوبعم هرخ الاب یسهک (هیفیرقاس) نوجما ییدادیا (ہیفیرقاس)ینعی
 .ردثملا لکشت ین۔اسالاسا كتدابع ہد(یم دقت نابرق) «شاناللوق هدنسانعم كا

 :ەدرارپ یرلکدتبا نط ینغیدنولو قوح لا كرادوعم رابنانوت : 1
 1 یھ رقت هاب رش

 هرلد وعم هدنحا هراغم کو هدنامروا نت هدنسهم غاط یک الثم َ ۰

 ` طاح اا راراود فارطا هدرار یل و مومعلاییع .یدراردیا مرده نابرق

 كج ہلیدیا نابرق ہرادوبعم « ریلبقای بولسک ہیاروب رانابرق « رونولو بارح رب

 «چوق «اناط ءاغوہ الثم ءندرناویح یرلکدب یتا قوج كا هلرل بانو
 زسروصق هراناوبح را لةو ۰ یدرلنا و.> یک زوموط و ا یک 6 وزوف

 ه هد وعم ہد یرلشید :ەہدوبعم یرلککرا دارت و ۰ ید زال یرلالوا زسەرای و

 . یدریلیدبا نابرق
 هنود « ریلی ربتک هنکوا كارع كرهنلسوس هلراکنلجو رلحات « نابرق كجهلدا عدقت

 هدعب . یدریلب ر دلوا بوروا هلز و وطاب و هطلاب ۷ هنس افق رک زس اھد «ریلر رس هبرآ شلورواق

 ینیدنولوا ارحا یمسارم نابرق .یدریلسرس هننرزوا كارح یسهچراپرب قرهنیلآ ناق ندننن و
 ۔وص یس رد اکو ندکدلسک نابروق .یدرالاح هن والف سانش قیسوم هدندف رط ر هدهرص

 .یدریلیربآ هدوبعم یسهچراپ رب 'ندنمسق رہو کیک ؛یغاب .یرلقاصریغاب ؛رینالەچراب ین ءرولوب
 ۔ ای ہدنجما راروخ ءرونوق هارو هیت باغ هد وعم ریلیقاب آب هدنرزوا ثارح ارک وص

 قرالینالبوط هجمابحا هرخ الاب هدهصحو .یدبا یسهصح كرلناسنا «یمسق نالقكنآ .یدریلیق
 .یدریلب ر و تفاض 2و ارک وص ندنع دقت نابرق سه هلنروص وش هری

 (تسوقولوه) اکو .یدربلیقای ندالرا یسهچراپر, چیه «ناوبح نوتوب اضعب
 ) بم وطاقهه ) ہداکوب . یدریلیدیا نابرق ندر زوک وا رو هداضما . یدرارہد . |

 . یدرلیرو یا "
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 لصف یجبرب نوا

 ہیسایسو هبعامجا تابح « ند
 )۳۳۹ ج ۱۳۰۰ داللالق )

 رانو . یدرردبا ترابع هدزرط نبع هتیرادونعم یسهفاک ناه كرابنانوہ
 ا ر

 رب كح هلساباب ینلانفو کلببا وارده هتیرلیدنک یکرانانا اتداع یترادوصم
 1 كد وعم ؛یساسالاسا كندانع ہدراینان وو ندسسوب .یدرلرلیار وصت هدرادتفاو تردق

 . یدنرابع ننکللا تبناحم ندلاوحا كجهریدنلتدح یدونعمو كمتک هنشوخ اعاد

 لوغشم هللرایدنک <« ردبا طخ ندحادم یک ناسنا ینرادوبعم راینانو

 ۔ردیا نط ربناتدح و رازبت نامز یتیداعولوا لوغشم .رولوا نون نامز ییدنولوا

 یراندیا حرکت و لب یرایدنک زکلای كرادوبعمد :هکروسیدنوفوهسق . یدرل
 | سک یه كرەلیدیا ذاختا ساسا هدعاق وہ هتشیا . «هردش رب یعسط یرلغا همام

 ۰ یدرلک یر لددوعم ہدەدنلباقم طقف ءردہا تدابع ہدوصم

 ناربجاق ی زبق ¢ یهار نوللوآ هروک هنفیدن ولوا تاور هدنس(ادابلا) كرەموھ الثم

 1 شوموک » :روینولوب هدیاطخوش كردبا تعجارم هنوللوآ دوبعم نوجما قلآ ماقتنا ندرلیناوب
  رلبارح .مدلسوس هلراکناچ یکیدبعم یرب ندنامز ہن !هلکید ین ہدوبعم لقوا شهدم یی
 " «تیدزوا رلینانوب ییرلقوا .تیا لوبق یعرلاعد یدمش مدیا ار رک و رانو وا
 . هللا هج ول

 0 یدکلا مدق راهب دره هرلنا «هراح هناکب نوحا كمتک هنشوخ 6ے

 3 ہدنماقم هده فا ںونولوا مده رانوا هدد رد وعم هسردس هل رب و هن سه هراناسنا

E APEتا  

 یاد



 ۳۸۳ یرلنوک كوص كااتسنانو

 ۔انوہ ارکوص ندقدلوا مک اح هناتسنانوب رلیلامور

 .یرلیش رپ چیه « یتاداع ہن ء یناسل ہن ككرلبت
 یل اخ ندرثأت یارجا هنیرزوا رللامور یراکفا نانوہ طقف . ردراکمەئا لوبق

 یرالفا و را ریال رد هدالاتا

 .ردشملا راشنا ہلتروص وا هدهدبیغ هسبا یدتبا تیارس ولرده هفرش «شمالاق

 یراوزاو «یرالکىه «یراولباتسش یرلکدتا امغی هدنرلرهش نانو الوا رلیلامور

 یتح کما ربدقتین رانآ سفاناكنراراکتعنص نانو ارکوصاهد را کک ٦
 یغوح ر ندرلینانوی .ردرلشمالشاب کلا هعلاطم یراثآ كنسامکحو ابدآ نانو
 ؛فرص هدارو ردرلشمشلرب بولک هاللاتا نوح تور بک ایو ل ا

 «رلشمزای یرلسهبب ورايت قوج رب «رلشعا دوجو رصح هنمیلعت هفسلفو تغالب
 كنه ردنکساوهنن | یرلحنک« قم زای«كم هلبوسهعان و رلنامز وا .ردرلشلا | اشنارلهدبآ

 .ردشمرک هتمکح ادوم هغر اک [ امور كما نوف لک 8
 رللامور «شعا ا یارجا هدهتناحزرط كرلىلامور یتعنص راغآ نانو ےک

 راررحم ہدنرلجیا ارکوص ندقدیناطیرلینانوب نکیا موقربرکسعورجات ءوایوکهلیتقو
 فرص ناهیتعنص امور ًارابتعا ندخمراتوا .ردراشمالشاب کمر دشت هدراراکتعنصو

 :(ساروه) سوحراوه ندنسارعش امور یتح .ردشملاق ترابعنددیلقت یتعنص نانو

 ه (موبتال) اباقوا ء شماربخسن ینلاغ یشحو هدیدنک .هعولوا ریخست ناتسنانو»
 .ردشملا راکفا ءرادا هدنتروص «!ردشملا لاخدا رلتعنص سیف و عیدب



 یوم خیرات ۳۸۲

 ۰ ندنقافتا هطراسا زکلای كنهاخآ ۰ نامز یرلکدلک تبرلسلج یعومع داراب هاخآ
 3 كتو . یدرلشلا سو یک زاو هدندنفافنا سوبهموخروا و سوغرآ .لکد

 3 یرلبلهطرابسا یرلکدلم الو هدرهش كرهنلتدح هجردلوص یسلاها تنءروق هسرزوا

 " هرارف رابلامور . یدرلشلوا روبج هنحاق هدیرلصخم امور ءرلشمربک ندجلق
 3 ا یدرلشمک هراکس أر یسەقرف ماوع هدهدنسهفاک كنسرارہش ا هحلوا روح

 ا - .یدشمایکلددایزكب یرللاموریتکرح و هارللهاخآ
 ۰ كرابلەناخا یتح .یدشمالشاب هکمهلبرایا ورضوط هناتسنانوب یمودرا امور نانولوب

 ۰ ہی یرکیسودرا ءشمەقمیا ہعفادم چیه ینرادیک (لییومرت) سوت هلوطیرق ینادناموق
 تک الف وب رایهانآ . (۱2+) یدشلوا مزبنمو بولغم هد(هفراقس) نکریلیکچ
 ۰ یلاوما نوتو هارانکنز سود . یدراشعا باختا نادناموق یسوبید هنیرزوا

 | هدزوا قلوا ندارسا یلدازآ یظعا مسق « رویلیا وغل یراجرو .روییدیا زج

 . قفوم همالپوط یرکسع وب سویید . یدرویلوا قفوم هنج یشک ۰۰
 نوما قمریدروط ینسوددا امور هدنلخدم یخزرب ( تنهروق ) ارکوص ندقدلوا
 . ۰ یدرویدپا ریس یادیم هراع «هدنرزوا راهبن راقجوج و رانیداق ءرولیافقوت
  دلرلیلامور یسودرا كسوبید «شعالصاحهجستنرب ميلانوجارلبلهاخآ ہبراحم وب طقف

 ۲ نانویرب چیه ارکوص ندنوا قترآ .ردشلوا بولفم یشراق هنیرلتوق قاف هجددع
 . ندهعاهرام چبه یسلاها (تنهروق) .ردشماماروط یشراق هتسودرا امور یرهش

 1 رک "للماک یرلککرا لودرک هزهش یارنح امور « رلشحا ینراوباق

 کا امشب الماک (تنهدوق) .ردشمریدناص یک رسا هدیرلقج وجو یرلتسداق

 ! ردشلدا صیصخت ءرللامور هدیسضارا . ردشلک هلاح رب ناشیرب « شملقاب
 . «رلشمقس یتاماکحتسا كن رارهش(سکلاخ) هد(هوا) ؛(بن) هد(یوته) رللامور
  ارکوص اهد .ردرلشعاص یک ربسا هدینمسق رپ «رلشعا مادعا ینمسق رپ كنيلاها

 ره الردبا نالعا یتحوسفم دلرلقافتا نوتو نالوا شلدیا سسأت ہدناتسنانوہ
 ٢ هتسلاو انودک املرالامور یتاتسنانوی ہرلشمریو 07 یک هزادا هدرپش

 1 | ردراشملق عبات

 | یالو رب كنامور هلسان ( یتالوهاخآ ) « ناشتسنانوی نوتوب ارکوص اهد
 دستہ را



 ۳۸۱ یرلنوک كوص كناتسنان و

 .ردراشما میلست یرارهش نوتوب هجالک | یراقجهبماروط یشراق هبالیتسا نافوط
 . ردراشمردتبا مادعا "الماک یرانریو رارق هنسلردلوا كنيم نولف ء رایلهاخآ

 ہلرابغراصو رللیلکا بوبوق هباقرب یرالوک « راشقای یتدسج كنیم یفولیف ارکوص
 ہد یرایدنکءدمرصون .ردراشمریتک ە(سیلوبولاغەم)ہلمسا مر مشتح ءرلشمہلسوس

 .ددراشم رک ربارب یراربسا یراقدلا ند( یهسهم) . راشقاط رالملک | هی راشاب

 كيالا .یدشمرتک هلوص> متام رپ مظع ہدفرط یه یمسایم هزانج كنیم ین ولبف

 وه هزانح و « روشوف هالغآ هالغآ ناھا تراش نوتو یک

 هرانع ین رللوک تم ںواف رال هناخآ . یدروسدا كارتشا ئ كرك ود رلشاب نورا

 .(۱۸۵) ردراشما لق هدنفارطا رانموب هدیتسارسا یوم ارکوص ندکدتیا عضو
 ولرد رب ینسههاس هوق هناتسناتو یسههارورطو تربغ كنيمینولیف

 فالتخا هدنس ینص ماوع هللا یفنص ناک یدشمهمهر دتا اا مانوک وص

 .ذوف رانکنز . یدراشلرآ همسق یبا راسانو قترا . یدروب اا 9 ۲

 یفنص ماوع .یدرارومدیا مازتلا یرلیلامور هدرارهش نوتوہ ناه نوجما همادا یرل

 طبض ًالماک ینفللارق «راشمیا ہبراحم ہلا ( هسرپ ) سوهسرپ یلارق اینودک ام سیا
 ناشیریو بارخ ینرارهش نانو ندیا مدرای هسوهسرپ یتح ۰6۱۸ ) یدرلشما

 .یدراشعاص یکر سا هدیتساسور یسهقرف ماوع نانولو هد(یتوته) یک یرلکدلبا

 الماک .یراقفتم ہلزالمامآ ہدیرخ نل هعوفو دن رالانر ۱ ۳
 ندرالهاخآ «راشمالآ هراتعا رظن الصا یو رالامور طقف .یدراشلاق فرط

 تلط یشک ۰۰۶ ندننارتم كنلاها ءدنرزوا قوت "ا
 یراریساوت رابلامور . یدروینولو هدننابم رانو هد سوسو خروم .ید 1
 یدنک ینداحا هما آ هدنف رظ تدم و «راشمردن ولو هد ( امور ) هنس يدي نوا

 هنتدوع كنارسا ,نوسس یتسود كسوسبل وپ تیاهن .ردراشمردتبا ہرادا هنیرامدآ

 .ردشملقار قرالوا نهریشک ۲۰۰ زکلایهدالاسا ء(١٥۱) شعالاصحتماهدعاسم

 -اب نذیا ناصع یئراق تزاہدنک موزه ههحیطراق مه رانلامود مدت و
 ءذافت۔الاب ندتصرف و هسا رالهاخا . یدراروسدیا برح یثداف هرابلانو
 روم هبهلخادم یرابلامور «راشلا رابجا هکمتا لخاد هنیراقافتا یدنک یهطرابسا

 هد (تنهدوق) راصخرم یرلکدردنوکنوجما قلوا عنام کوب كرابلامور .یدراشما



 یوم خیرات ۳۸۰

 ناسکس ارکوص ندقدقس الماک یراربس شا طبض یرهش «شمرک هبهطراسا
 ء شعاص یک ریسا ینیلهطزاسا ۳۰۰۰ هدعب . یدشمریدتیا مادعا ینیلهطرایسا
 . یدشلوا عنام هنیرلما هظفاحم یرلنوناق غروکل كرلیلەطراہسا

 باختا نادناموق شاب ندنفرط رلبلهاخآ قرەلوا هعفد یحزکس نیمیولبف
 هم هسیا هدورص و .یدروسولو ےک ندەمتص « ہدنشای شع بامر یدنولوا

 ی اصم ینجالوا راجود ندنزوی قلزسقافتا كنيرلنطو ۰ رلشما ناصع رلیلینەس
 زالآ ربلا ربخ یاصع و نامولف . یدرلشلربآ ندنداحتا هاخآ كارە وشود

 «( سیلوپولاغەم ) دردیا مطق هفاسم خسرف چاقرب هلتعرس لاک «شمنب هنیرکرا
 یلتوق « شلک «(یتهسهم) ارکوص . یدشما كرادت یراوس چاق رب هدارو .شلک
 قرهیالاق ہدملکنوب یتح « شا روبح هتعج ریهزرفم كردیا ہبراحم ہللا هزرفم رب

 شلوا لخاد هنسیضارا (ینهسهم) «نیمیولیف .یدشللا بیقعت ہلیامنع لاک ینمصخ
 قفاومینماع الاقاب هتمشدیتسیدنک «یعود ندرللو قلشاطو برص نوجما ینیدنولود

 یک نوا كتا زن یر كنب رکدع یس . یدعمروک
 ندنتآ لاحردو «شعالراوو قرایاق یغایآ كنبرکراب نکرع ندنرب راد طقف

 :رهشملساب بوشود
 - اقح ولرد كب « راشمالغاب ہراربحنز زامالاقای رالاقای ینیمیولبف یرانمشد

 قراباق هریرب قلناراقو ساوه ہدنتل آ رب ارکوص .ردراشمرتک «(یهسهم) هلراتر
 كتسوتنام ہدنجما قضم راد و نیم ولف . ردراشع روا هلشاط رب یربا یتسوا

 کک غامد یدک ورغوط هماشفآ نکراتاب شعازوا هترزوا
 ۔اوس لوا كليا هفرح .شلوروط ندنرب هلتقشمو تحز لاک «شمروک ینکیدلک
 مدا نربتک یرهز . یدشمجا یرهز ارکوص « شمروص یتیدلوا هن كنيرابر
 ء شمہلیوس یراقدلوتروق الماک كنبرایراوس هنیرزوا یلاوئس وہ كننمینولف
 هدلزع راتک الف» کو ما رکشت كولا تراش هلشاب نیم واصف نامز وا

 شعد «!مروسدیا دع رامتحم یعدنک نوجا مغیدالک | تاب یدح ر

 ۱ . ردشملا حور ملسا و٠
 کا یدسونو را لاک زالآ رلآ ربخ یتکالف كنمیولف ۰ رایلهاحا

 وب رایلبهسهم ۰ ردراشلا بارخ ییضارا نوتوب ء راشعا الیتسا ه(ینهسهم)



 روو

 سل ۵ 1

 ور) یرلنوک كوص ك

 ات كنرولف رهور

 (ندنسول

 (ردهدنسهز وم غروبمسکول )

 خادم هارالامور «نیم یول .یدراشمهتسبا مدرای ندرللامور نوحا یرلکدعا
 «شمهتسلا كا ںولغم هدیر وص را یطو قترآ یر ایل هطرابسا ناجا لو هنس



 یوم جرات ۳۷۸

 هنامز وا رایلهناخآ ۰ یدشملا حالصا یتهدایپ زالوا رولوا سیر نیم یولیف
 «راردبا ه رام ہل راناقلاق ةا و راط « رلدعراق شفخ و هصف به ردق هب هحنلک

 هدنزرط رابلامنودک ام یرلنون نیمینولبف .یدرلنعریو تیما ره هماظن قیشانای

 ( سیراس ) كرایلاینودکام هدهبراحم . هتیرامک رارفغم و راهرز ء شا حیلست
 <. شمر زارق هترلاعاللوق راناقلاق۔ مالغاص و رلقارنم نوزوا یرلکدلیا رعصت

 . ردشملا میلعت یکتا هراخم ہدماظن قشانای یک یراسقنالاف اینودک ام ۂراد4اغآ
 رب یی هدهطراسا . یدشمالاق هللا نوا کسا ہدەطرابسا هدهرص ون

 هناربت وب نیمنولف طقف . یدشملا البتسا ہی (یداقرآ ) «شمک ءراکسأر ناریت
 نام واف . ىدشملا فلت للا یتسیدنک و وافم یسودزا كردیا تکرح یشراق

 ۱۱۳ روا اأ نادناتوق شاب هتسداخما هاخآ هبرزوا تبرفظم و
 « راهرز قالراب هدنسهقرا یتح . یدشلا هلارتشا زار هلسودرا ه(یراتوب

 هورتابت راق و ید و بهم راكع ایاو و جنک هدنفارطا ؛ رهسلا یناوغرا

 هیورتابت نیمیولف . یدشلوا رهظم هنیراشبقلآ كقلخ نوتوہ نامز یکیدربک
 «!تیرح یدریو هلتکو شهزب» :یننم ندیا منرت رلرعش هدنرزواهنحم نامز کیدرک

 نوتو ۰ روییدیا فاطعنا هتمیولف رلرظن نوتوب قترا . یدروبوقوا ینعرصم
 . یدرونالنح هدنحا راشقلا وراس

 «شمالشاب هتموکح یارجا ناربترب یکی ہدنمان سیان هدهطراسا هدهرصو

 ر کی « «( دیرک) قرالوا رهظم یترلهجوت و هنیراشبقلا كقلخ هدنیمیولش
 : یدک تا حا رس

 بلاغ هرللانودک ام رللامور نامز ییدلیا تدوع ند( ى٦ نیمی ولف

 هداعلا قوف یتراسج كنبمیولف یرلتکوشو رفظ وب كرلیلامور . یدرلشلک
 هدنوق ر ثحهدیا برج یشراق هرلىلامور كرلباوپ نیمو . . یدروسرف

 هنیراعا هلخادم هتیرلشیا زهنوپولهپ كرليلامور ندب وب « رویلیب یرلقدالوا
 -امشاط یتفص هعبت یشراق هرلللامور هدهدنامز نبع ۰ روشنلاج هکم ریو تصرف
 . یدرولا تربع هغم

 هلروز یهطراسا ۰ شمهتسیا كمریدشلتوق نوتبسب یرلینانوب نیم ولی
 ١ تا ًامطق یال وا لخادهداحاوب رلمل هط راس طقف .یدشعا لخاد هنسداحا هناخآ

 هست و نوش یخ کا کن یی یا



 ۳۷۷ یز رک كوم ٹناتسنانوب

 هداننا و (نیمیولبف) نایربو یمان «یسجنکوص كراینانوید ہتشیا ولی

 هر دوس هاتنالو نایالشاب هم وط یلو شا روا. کا ری
 .ردعلا زارا:یکلرورطو نوتو نوحما كما شخم یتمواقم

 ند رح هدنکلحنک اهد .یدا یلغوا كشادنطورب لیصا یل( سیلو ولاغهم) نیم یبولیف

 ملعت هلا قایتشاو صرحرپ كوو ییاعاللوق حالس «یکمنیپ هآ ؛ شلآ قوذ ندکلرکسعو
 ہدایز كا دیا دع زسموزل نوجا رکسعر یرلمیلعت نالا ہد(زانعژ) نیم یبولیف .یدشطظا

 قمشیل | هبعاتم 7 ہدیدنکیع .یدرر و تیمہا هنتهج یسالر دشیل ا ههر رحیعأتم کدوجو

 هدنرزوا هتایشرب توا نیم یبولیف . یدرروس تفج و «ردنک هوآ نوجا قمشبلاچ ههبندیٌهسرتو
 .یدرین دیا تداع یسک هام تاغ «ریشدلاح رار هلن را هلع ءراتاب

 ۱ هدننوآ كن رب ندنسبلاها اراغهم نوکر نکردیا قلنادناموق شاب ہرلیلەلاخآ نیم یبولیف

 یسیدنک ی ۔۔ہجوز طقف .زامالوب ینبحاص وأ نامز یکیدلک هو .رولوا روبج کم یک ماشقآ

 شمەیکەسیلا یداعەلوا هنسەقرآ .زاع اط ینیم یی ولیف نداق هرولو لوغشم هلتمال رضاح كع نوجا

 27 ردبانظ قاشوا اگ ینو هنوز وک و یئکیدریک ٭ یرجما تر دآ

 «رراقبجی اونا «زامزو ی روط چیه نیم یبولیف ردنا احر ندنیمیب ولیف قا مدراب زار

 لوخشم هلقمراب نودوا هلب وا ینیم ی ولیف «شلکیحاصوآ هدهرصو مات هتشدا . رالشاب هفمرابنودوا

 ۰ )كسرو روک هتشيا « : ہد نیم ی ولف 6 شمریغاب هسد 4 ؟لارنح كسروساب هب » :ەحتو روک

 .ردشع ولو هدنناوج «مرویکچ یاس كمغل زسقلسف

 راد هب هیمعت ۰ یبامکح ندا یی ون قرا هدهدایز او ۰ روقوا قوح نيم ییولیف

 ۰ یدردا هع اط م ی رلب اتکب رح راتو ىافلۇم

 اینودکام هدار و « شما زبمت هدنسهراحم ( ایزاللهس ) ہدایز كا نامی ولف

 هدهدارو < شمتک ه( دیرک ) ارکوص .یدشما هراحم راز هر و
 ندنف رط را هباخآ هیسلا هدد وع .یدشعا برح هنس چاقر هلص یلترجا

 . یدشع ولوا باا ی ارنج یراوس

 هدکلخش رانو .یدشمانو لمکم ردق وا ین رایراوس هناخآ ؛نیمینولیف
 یبظعا م1 . یدلکد ا دو و یک یراقداوا ی یت

 9 ملعت ۰ ےہ رارکراب لزوک یرانو ۰ شا دارا راقطن هبیلاها
 میلعت هل راکولب هرلنا شا قیوشت کیر و تما هنناکر ح ربغص برح به رکسع

 باخا ۳ هنداحا هناخآ راک ندننافو كسوتارآ ۰ یدشع هرک وا یعا ۲

 ۱ . (۲۱۳) یدشع ولوا



 قو حجیرات ۳۷۹

 امور کم ندقدالاراب یر ر هللا یقیوشت كتموکح ر ینجا راساتو

 ۳ وے رک ںی تن کرد طخر ولرد# یٹرات اتنا و هرال
 زا .یدشمهمروسنوزواردقوا یسهشیدنا كراینانوی طقف .یدراروالشاب ک٤ وشود

 - وا خزرب نانولوا ارحا هد( تنهروق ) سونیمالف ی ارنج امور ارک وص نامز ر

 هلسهطساو یدانمرب هدنک وا ربغغمح نانالبوط نوجما كلنش هداروا«شلک هس رانو
 نوو یموتاتسامور هدهمانما و .یدشلا عغیلبت ینسەما صا كتسواتسامور هقلح

 رکاسع یراینانو ۰ روبدبا وفع ندفیلاکت ولرد ره یترلینانوب ایسا و اوروآ

 قوشرب مظع یراینانوی یریشدنوب ثاسوینیمالق ۔یدرویلیا صالخ ندنلآندەظفاحم
 ۰ رود قلت ہلراشبقلا یهمانسا و قلخ نوتوب . یدشما قرغ هرورسو

 «روسوغاب نم وس یک یهارکوص . یدرومردنوقوا رارکت رارکت «یدانم

 « یراکصالخ ناراتروق ندلاظم و تراسا ی راہبدتک' ۰ روالغآ رول 2

 قل وا لا هتنرابتكمروس ییلا هسزالوا چیه اکوا..كمرؤک یسوینیمالف لارتج
 ء رلکحیح هنرزوا كسوینممالف . یدرویشوشوق هنفارطا كسوینیمالف نوجا

 سوینیمالف «هکهدهحردوا .یدرولیداشوق ہلتیمیمص لاک یفارطا ءرویلسرم رللیلکا

 هه ندنرابرابتحم و رورس رلسا و .یدرولک هلاح ر قحالوغو ندشنقص اتداع

 . یدرلشمردتسا اشنا رادبعم « راشعاب رللکبه هسوشمالف ءرلشهریشاش ی راقحاباب

 فوتل آ ندرلبلامور هلتقو رالهاخآ «نکردا تقرافم ندناتنانوہ سونبمالف ىح
 الٹ یرانو .راشلا نناص كرءزبو امرا ییشک ۱۲۰۰ نالیناص یک ربسا

 . یدراشلا مدقت هرزوا قلوا هلیجرب
 هطرابسا رلبلامور . یدشمهمروس قوچ ردقوا یرلع وس رسان و طقف

 لخاد هسراداحا ىایلاست هلا یئانرافا .كرالهاخا نوجما یرلقداع وقوط هتناربت

 0و یدراشمقص یت راناح كارللللوت« ہدنؤجما یراکدمردتا

 کت... لارق هروس نوج ا توق سك راق «رالامور «راللوته
 بولخم رارب هل-وک ویا طقف راما برح یشراق هرلملامور كردا قاغا لا

 ۰ ینرلرک رابو ین راحالس ءرایلامور «رلشمالاق هدهلتس وغم و زکلاب یتح .یدراشلوا
 ۲ € ام یرلقفتم كرالامور ربارب کما اطعا تانیمض" نالا ۱۰۰۰ ,همیلست
 . (۱۹۸) ردراشلوا روبح



 Yo یرلنوک كوص كناتسنان و

 برح رب ندیکی هدنسهرآ رابلاینودک ام و رلینانو راس هلباهطراسا یدمش
  روسدنآ كارتشا "الا اک یسلاها یو و یلوت4 < هناخآ هل رح وہ .یدشمایحا

 یدرویلبا البتسا ۰( زه و وله ) توق مسج وہ ناولو هدنسهرادا كرایلاینودک ام

 ارک وص شا هعفادم هنس کیا ماع یشراق هبودرا ضرعتمو سینەمولہلق .(۲۲۳) `

 . یدشلا تربغ هامااق ین دیک ( ایزاللاس) ندک ه هطرابسا كرهلکح ۵ (انوقال)
 ۔ ول یشراق هنتوق كاسشک ۳۰۰۰۰: كنيخاهم لا یئک ۲۷۰۰۰۰ کک
 تدوع هب هطرابسا كردىا رارف هدلاح یی دلوا یراوس چاق و هدنتیعم ۰ شمامار

 نوجا كمنلکید زار «شمروط هظل رب ناه هدهطرایسا یسهموت هلق . یدشللا

 هرصم نوحا قا دادا تعارف رم اریکوص ء شعالصاب هنر ندرانوتسس

 ہدایز كب یتاکرح ولاما کكسینہمولہلق ءی ارق رصم طقف .ردشمقبج هلو ورغوط

 .ردشمردتا فلت ینسیدنک نوجما ینیدلو ہدزرط ر یجمریدشیراف قلات روا

 نوو قترا نالا وک ام ارکوص ندنتافو كس هموآ هلق

 - امور راینانوب هدهرص و . یدرلشلوا ک اح هناتسنانوب

 ہللا الاسا رابلامور . ید راس ا کا هشیدنا ندنسەداعلاقوف تایقرت كرابل

 مایق هضرعت هده( ایریلیا) هلبا ( اریکروق ) ارکوص اهد ہراسشمکا طبض یایلیحس

 برح ہللا یسلاها یلوت# یرب ندنسهنس ۲۷۲۰ بیلیف ی ارق اینودک ام .یدراشللا

 ینکیدتا وح ینسودرا امور كلاس یل ارنج هحطراق هدهرص و یتح .یدروسدا

 - اج هفلوا لخاد هنقافتا كلانا ۰ شنا حلص ہلرایلیلوتە لاحرد زالآ ربلا ربخ
 ہنہلع كيلبف ی ارق اینودک ام ینقلخ نانوب نوتوب رایلامور نامز وا . یدشمشال

 یشراق هبیلف هدنش ( هطرابسا )و (دیله) ہلرلیلیلوتەت ءراش لا تبشت کما كبرحت
 د هانا ارکوص ندکدادیا سسأت داتا و . یدراشلوا قفوم هنسسات دانا ر
 شهدم هدنفرطره ناه كناتسنانو ہ,شلدبامایق هنہلع كميلبف ناولو قفتم هلرلیل

 هلخادم چیه ہراە را و هدتیادب رایلامور ۲۱۱(۰) یدشمالشاب هکملک هعوقو راه راح
 -ولوب لوفشم هلکمرتیب فرح یراقدالشاب ہلرایلەجطراق یرلیدنک « رارویمهدبا
 «راشمردنوک ودرا رب كویو هناتسنانوب نمرتس ررتس یرحوب طقف . یدراروین

 روبج ینلارق اینودک ام ہغمتیغاط یتساعانود و ینسودرا كردا ہبراحم هلسلف "

 ۱۹۷(۰) یدرلشل |

 یاملام و م هرثاتسانوب



 یوم رات ۲۷٤

 ء یتسساسا نوناق یسا «هطرابسا یک سک ۱ قبط ہدوا « هجنلوا لارق ارکوص

 . یدشهالشاب هنمشیلاح هلبا یطق مزع نوجما كنا شخم یتمظعو تکوش یکسا
 ندا البتسا قیداقرا شا لیکشت ودرا رپ کرم نددارفا یلترجا یتح
 رب ویو ہلراتبرفظم ییدلیا زارحا ۰ شا قوس ینودرا وہ یشراق هرایلهاخآ

 یراروفآ «شعود «(هطرابسا) قوباح راج ہلیرارکسع ارکوص .یدشمنا بکذوفن
 یتامکس ندراروفآ «سهموتهلق.یدشللالتق یتسهفاک «شمصاپ نکراهدننولاصسلحم
 نوتو كرهریدتنا وغل یراروفآ « شمالپوط ینسلج یلاها ارکوص ندکدلیا یفت
 ۱ .یدشمر در و هلارق یتحالصو ذوفن

 یرانالپ یکیدتبا روصت كسبک آ زمع رک هتموکح رادا سینهموق
 نوتو,ہدلاح یتیدلوا لخاد هدیلاوما یدنک ءالوا .یدشمالتاب هفعوق هلعف عقوم

 شخ قوقح شادنطو هنسهفاک كراتار وطوا هدهطرابسا .یدشمر دشارب یراتور
 .یدشلنا مظنت هدنلاح تیلپ وه یرلنا كرەربو یرلقارنم اینودک ام هرلنوب «شمتا

 ہنیرزوا یاارجاون كسینهموتهلق .یدشما مسقت هرارکسع ین یضارا نوتوب هدمب

 ین رانوناق كغروکل سبهمو هق . یدشلوا لصاح نطو لها ۵۰۰۰ هدهطرابسا

 یزکسع یر طا یر اراعا ندخمرات وا قترآ ءشعا يأت
 هدیدنک هدصوصخ وہ سهموتهلق .یدشمالشاب کلدا ارجا هلتیلاعف لاک رامیلعت

 ۱ .یدشلوا لانتما هنوع ةقلخ
 یتمسقت كتضارا هدنسهفاک ناه كنسرارہش نانوب نالوا لخاد هتداحاهناخآ

 قببطت هدهطرایسا كسیتهموبهلق هقرف و . یدراو یمەقرف راربقف رب ندا وزرا

 .یدشلا توعد یسهمونهلق نوجئا یتبدلو قفاوم هنلاما یدنک یلوصا یکن دلیا
 ندهناخآ ین راقفتم « (۲۲۵) شمرک ہلیسودرا ههناخآ هسرزوا توعدوب سو همون هلق
 قلدصتهدءهرلنا یتفلنادناموق شا كنسیدنک شا توعدهقافنا هلسیدنک قرارسا
 ه(تنهروق) قرا ولوا توعد ندنفرط یسلاها (تنهروق) ارکوص .یدشمربدتا

 ندنسودرا هطراسا وارا طقف .یدشلا هرصاح ینسهعلق جا ےب نیر

 تنواعمندنلارق انودک ام نالوا ینشد یسا لرایلماخا لاحرد نوجا کیدا شحوت
 3 مست هنسیدنکیسهملقما كتنءهروق هدسونوغیآ یلارق اینودک ام «شّا بلط
 .یدشع ولوا بام | نادناموقشابهسداحا هناخآ كرد لوبق ینیلکتو هلیطرش كلدا

۲ 



 ۳۷۳ یرلنوک كوص كناتسنان وہ

 ندنرابحاص ینسضارا (اینوقال) سک ۱ .یدشعا یضار کا ادف ین رات رٹ نون
 هلسک ۲ .یدروسداوزرا كللا ابحا ینموق هطرابسا .كمتا یسقت هرازکسع بولا
 و یار رک ندا وک ر ارب
 .یدروس روط یئراق اکو هدسأدس

 ملخیسادینو هل تیامن سبک | طقف
 لاک هنناحالصا .شلوا قفوم کما
 .یدشلا ترمشابم ہلتیلاعف و تربغ

۱ | 
۱ 

 ۱ ساغلا لاراجرو نولو یک
 ماہسا ردقە یتح .یدشمر و رارق

 هادم یوم یمەفاک هسراو

 كسک ۲ .یدشملىقاب كره رک

 یرلنمشد قوح رم هدهط رایسا

 راز هلا ودرا سی | . یدراو

 ۔وت ہل رن وہ هده رص یني دنول وہ هدب رح

 سالجا هب یلارق تخت رارکت یمادین
 تدوع ندر سک آ ید

 فقوت یئسیدنک تموکح ہجت دیا
 هلا راکادف یی دتاهننط و« شمر دتا

 یمەدلاو «یسک | لیاقمهراتمدخ

 ردغو رار هلسهدلاو كوو و

 .هحوز نالاق لوط نکلاب . یالشم

 ر یالوط ندنناماسو تورث هنس
 ۳ ۱ 9 كساد و هل هد وا ط ةف شمال بیش

 (ردشع ولو هدهمر ) ت: دورفا

 ( ردهدنویاه ۂزوم)
 1 .یدشلدب ام وزت هلروزهسبن هموبهلق یلغوا

 لب هدیسک | طقف روس هلت ر قیمع ییسهجوز «سمن هموتهلق دف نو
 ا ی

 هدنکلحنک .یدیا ند دیمالت كىر اک ینیدنک :یدردا یس ر ر

 .یدشع رکوا ینقاب هلاراقحتسا رظن ہور نامز ینیدلوا لوغشم هللا یلیصحت هفسلف

 ؟ دلج ءیوم ےرام ءقیقر دمها
۷۰۸ 



 یوم خیرات ۳۷۲

 ندراەللاع نکنز وب هدهطرابسا هتشيا . یدشلاق هدنلآ كنهلاع نیکنز چاق رب
 تعاطا هنطاضنا کا كنهطراسا رلنوب" ء یدقوی ندا تموکح ۂرادا هقشاب

 (ردشُمل و هدلا رط) تدورفآ

 تیاغ یسهدلاو كويوب هلا یسهدل (ردهدن وی اه ۂزوم)

 . یدرلروینولوب كلام ہنالات ٩۰۰ هدادق یک یراقذلوا بحاص ہرلیضارا مسج

 یسهدلاو كو و ہللا !یسدلاو نوجیا كما صالخ ندنک الف یننطو « سک ا

 هدنحما تهافسو هدد «رلروعا

 هراشوموک و هرلنوتل | . رارویاشا
 قترا ۰ یدرلروسولوب یرغتسم

 چیه هرلدل هطراسا یسا ران وب

 نکنز ثكنلاھا . یدرارومهزکب

 ندذو و كالما هسیا یرلناموا

 دن .شیدناو تلافس ء مورحم
 هدرضح تفورلن وب .یدرلرویاشاب

 ء راروسدیا لنکشت رلقافتا ینخ

 زجاع نده راح هسلا هدرفس تقو

 . یدرارویولو
 هدنمان سک ۲ هدنسهنتس ٤

 هطرابسا جنک رب هدنشاي یمرکی
 ف یک ۱ .یدشلوا نارق

 ہنی هدلاح ییدویوب ہدنجیا ہبدبدو
 ریز آ ردیا را صا تابحر هداس

 ردق ینیدلوا نکع رنک هداس
 ۔اج دکمهزکب هرلبلهطراسا یکسا
 تكغروکل E . یدرشیل

 رارق هبابحا ینرلنوناق یکسا
 یعطق معهد نوجا كنوب «شمرب و
 او كسك ۲ . یدشمشللاح هلا



 ۳۷۱ یرلن وک كوص كناتسنان و

 ام: ی( تنهروف ) یتح . یدررتننوک هدرلتقصاب ء هدرلهلبح «هدهحلص تارک اذم

 .یدشلوا قفوم هدادرتسا هلبا یتقصاب هحک رب ندرلبلامودک

 تداحتا هماخ هډ( تنهروق ) ارکوص ندکدتبا طض ی(تنهدوق) سوتارآ

 هاعبآ ہللروص وب ٠ رلشعا لاتتما 6 وب هدراربش راوج ارکوص . یف ا کک

 ی(تنهدوق) سوتار آیتح .یدراشملا مدرای ہنسا عسوتردق هزهنوپ وله كنیداحا

 .ىدشملا باعا نادناموف یر یلارق رصم «شمر دتا قافتا هدهلملارق رصم

 وب طقف .یدروشسیا كا لخاد هنیداحتا هاخآ هدی(سوغرآ ) سوتارآ

 یلتوق ہدنتیم نوچلا ینیدلوا قفتم هلبلارق اینودک ام سوپیسیرآ یناریت كرهش
 زسدامعا هحرد وا یثراق هسک نه سویتسیرآ . یدروسولوب هظفاحم رک اسع

 ارکو صندکع ماشقا یھ .یدزاشوص ی هسمک هلس ندنرلرکسع هنيا رس «هک ی درنارواط

 هلسهجوز ہداروب كرهلبکح هنسهطوا ء رراقبح یراشیط ی راراکتمدخ نوتوب
 یسوباق ەدە < گود یخ هل .یدہا کو تیاغ هطوا وہ .یدرروطوا رار

 هلو يدم رب همصآ ارکوص ءراقیچ ہللویدرم رب الوا ہیاروب سوپیتسیرآ .یدراو
 . یدرالقاص هتا ا كنفیدصاپ هدینوید وب «رولوا لخاد یرجا

 .یدشلوا قفوم کما فلت هدیاردبا هلغ هسوپیتسیرآ تیاهن سوتارآ
 . یدقعرک زاو ندقلئارم ہد یوب سونا ر1 شبس نانا ہقشا

 یسادنت وک روا ٥۰ ہناربت نوجما كمەلسب راس لباقم اکوب طقفو

 ,دنکوص كا سؤوتار1 .یدشلظنا دعو ہد یکجم ردنبا باخت نان "ا
 .یدشلوا قفوم کما لخاد هنیداحتا هاخ ہدی(سوغرا)

 ہد یداحتا یل وٹە ىح .یدشلوب توفن وتس اک وط امرا یداحا ٦
 وم لاک یرلدلانودک ام «شلوا لخاد ہداحتاوب یشداق هللارق انودک ام هرخ الاب
 . یدیا هطرابسا هدوا . یدراو ینمشد رب زکلای كرلبلهاخ ۲ .یدشللا درط ہلتیقف

 هرانوب رابلهطرابسا ًارابتعا ندخمرات یرلقدالشاب هفلوا ک اح ء(زهنوپولهب) رلبلهاخ ]
 .ددرلشلاوحم ندنساسا یداح ا یاس ینیدروف كلوتارا تیا ؛ رلشلوا نمشد

 فعض راحود هداعلا قوف یر ندرصع ر هطراسا
 هدهطراسا ءشلوا وح الماک ناهرلهلناع کسا .یدشلوا ۰ یل ارفف ہطراب ۱ 3 ےک لارف رب
 یسهفاک نامه كراهناکلام یهدانوقال . یدشمالاق هسمک هقشاب ندنطو لها ۰



 یوم خیرات ۳۷۰

 "اللماک هللروص وش رلهرود . یدشمهمهروک ینقفتم طقف ٠ شن اهد هرود

 هلسوتارا كرەردنوک ربخ یرلرفناقح هراود كسوتارآ ءرکوص ندقدشالقازوا
 «هدنرب ندنزاهلوق كراروس هدهرصو طقف .یدرلشمربغاح هدیرارکسع راس ربارب
 «شمالواحهدكیوک و هدانناوا .یدراواهدكیوکرب هقشاب هدنناي كنسهلوق ناوحاب

 ورظوطهحاص رکسعنوتون تیاهن .یدشمامایالک | هسمیک چیه هد یتغیدالواح هه
 .یدرونوا رلسورخ «روکو س قفشهدهرصوا .یدرلشمالشاب هغمقح ندرلن و دص

 | . یدرلکح هلک هرازاب راولیوک قترا

 ینرلبحتون .شلک هنیارس كناربت ورغوط سوط نمرکرربک هرهش سوتارآ
 نانولو هد( نوکیم )هرکوص .یدشلا رسا هدیسه ۰ شمصاب نکیا هدوعوا
 زامت وط راغوط هتک یدشعا توعد کمشلرب هلسیدنک ینسهفاک كن رلتسود

 رب هدهرص وب مات هتشيا . یدرلشعالپوط هورتابت ءربخ یب ندناعوقو قلخ نوتوب
 هتیرح یرلشادنطونوتو كسوتارا یلغوا كسانیلق «روشیراق هنجحماقلخ یدانم
 هنا رس كنار لاحرد هترزوا ریش و یلاها .یدروسدبا نالعا ینکیدلیا توعد
 ندلوب رب هدنتلآ رپ هحنلوا رادربخ ندنوب ناربت « شمهلشتآ ینارس «شمشوق

 زو شب یکیدتیا یفن كناربت «بقاعتم یتیقفومو سوتارآ .یدشلوا قفوم هرارف
 . یدشلا هداعا ینراالراتو یراوآ نلیدیا زی كنسملمح « شنا وفع یئیشک
 لام ارکوص ندکدلیا دادرتسا یرلالرات ییدریو هترلهقتشاب كنار ء سوتارآ

 ۱۵۰ ندسویملطب لارق شم هرصم وضوط نوما هوست ین رللدب هنیرابحاص
 .(۲5۱) یدشلوا قفوم هغلآ نالات

 .یدروشیلاح هنمات هد نستا ارکوص ندک دلباصالخ ی(نوکی م)سوتارآ

 لخاد هتیداحما ( هاخآ ) نوجما صالخ ندنضرعت كرللابنودک ام یرهش یتح
 هنس چاق رب .یدرولیا تمدخ هعسوت هدكنیداحا تا هئروص وب ء روسدیا

 سونار [ .یدروبنولوا اتا نادناموقشاپ هنیداحتا هاخ آ مومعیسیدنک هدارکوص

 نوا ماع « شلوا دودعم ندنلاحر روهشم كا كنہداحتا ناخ أ اراتعا ندخرات وا
 , ردشع ولوا باعا نادناموق هعفد یدب

 .یدنادناموق رب ؛ددرتمهدرفس «هدرادتفاه رواطقف هیدلارنجر لتب مس وتار

 یرادتقا ہدایز كا .یدرولوا بولغم اّءادءدراەراحم نلیدیا ارجا هلبا رلماظن مظتنم

Dele سا کی ale 



 ۲۹ یران وکك وص تكناتسناو

 سوتارآ «شمربتک«(سوغرآ ) بوریچاق نوجا ینیدیجآ هغجوچ یسەریشمع كناربت
 .یدشلدنا هسر هدارو

 لتیم هتیرامسلعت قىتسانم «هبنلایوف ءولیوب نوزوا نامز ییدویوب سوتارآ

 لضخ طقف . یدشلوا جنک ۳

 هطقن كلرکسع فرص یبهیرتو
 سوتارا . یدشلدا ارجا ندر

 وق ر هدهجرد طسو طقف «روسج

 .یدشملیهدیاباستک | یتقابل نادنام

 ینیدالشاب هنن وطحالس ی آ «سوتارآ
 ندراناربت یتطو ارابتعا ندهقفد

 هدصقمو .یدشعا منع هغمراتروق

 بکند راشادنطو نوجماقلوا لئان

 یهعطق وب شا لیکشتهعطق رب حلسم
 سوتارآ . یدشمرتک ه (نوکیم)

 شن وکن امز ییدلک ەنکوا (نویکیم)
 نزح هغلاتروا «شجا بوغ زونه

 (نوکیم) . یدشمصاب قلناراق رب
 اح س “ ارا یرب ندراناجاق ندنسهاختسبح
 مئی ث ml کا ا شک هنا ك
 یلکسکو كراود هدارو . یدشمرتسوک هسوتارآ یهطق دعاسملا نوجیا
 رونوو یسهلوق ناوجتاب رب هدنهج و طقف .یدسک رب ناه ہلیا یبمز كرهش

 قمربدلاق ندفرطوا یرلکپوک سوتارآ .یدروییروطیلغاب راکپوک هنکوا كنهلوق
 ارکوص .یدشمامالوا لئان هنندصقم طقف «شمردنوکینجاقر ندندارفایتبعم نوجما

 هفمقبح قرایایط هراوید یرلنوید رم ءرلشم هلی رلیا هلرانویدیم یراضعب ندرلقفتم
 زامالواح رالواح رلکپوک نروک یرلصاباب هدنرزوا كروس طقف . یدراشمالشاب
 ینرلیدنک نیمحاھم هنیرزواكنو ہرلشمالشاب هفمشالوط یروس هلراهلعشمراجکی
 زا رکید نداروا ارکوص 'ء ٰیدزاشمتیس هتنیرززا داران وذ زم نوا كم ا
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 یوم حیران ۲۸

 رلنود . یدلکد كوبوب هدهجرد كجهلب هديا لیکشت تموکح رب یرارهش یوتھ

 هدیسه هزخالاب طقف .یدرارنالبوط نوجما قعای یطروبرب كرتشم هنسیه زکلای

 . ردرلشمربتک هدوجو ینداحنا (یلوته) « رلشما داحا هلرهلک هر رب
 سلجم رب نم ندیلاها نوتو هد( نومرت ( هنن نه اکو ندداحا و ییا

 « ررو رارق ساج م و هحلص و برح . یدریلبربو یا (قوقیلوطەناب) هسلج وہ «رینالپوط
 «سلحرب «قموکح زرطو کكرلیلیلو هئ .یدردناباخ | ساحو ییاسور كح هدیاهرادا یداحا

 زکلاب ہدتادب یداحتا یون . یدک ندبتاک هدر و ی ارنج یراوس رب « نادناموق شاب ۳

 ناب و ندا وزرا هداحما و ارکوص اهد طقف . یدشلریتک هدوحو هدننب یسلاها (لوته)

 رب زآ یداحا یون .یدشلوا هدرلنلبدا لاخدا هروز ًاضعب قع « شلدبا لوبق هدیاوقا
 داداحا ورغوط هنسهنس ۲۰۰ تح .یدش | مس و هنمسقر مهم هج | كناتسنانو هدنجما نامز

 هدیرلتهح (یداقرآ رو (دیله) هللا یاوقا نولو كناطسو ناتسناو «هدننامز قالراپ كا

 ۰ یدرونولو شلوا لخاد هداحا و

 هدنسبشراق كنسیضارا(یلوته) «هدنتهجرکید كنبزفروک (تنهدوق)
 یا یتضارا هاخآ یارو . یدراو تکلج رب هعو لحاتس

 هل.سهطساو تداع رب ید یلاها هدهدارو . یدشلرا هرهش کیا نوا (ماخا)

 . یدردیا عاّجا هدندبعم ( نودیهزو ) هنس یه .رونولو طوب رم هنیرکیدکی

 انتودک ام ین رلیدنک یدرد نادر ریش نانلو هد(هاعآ) ٤ وضوط هنسهبس ۰

 اکوب «رلشمهتسیا كمربتک هلاحرب لمکم اهد ین رلقافا نوحاهعفادم یشراق هنلارق

 : ردرلشمربتک هدوجو ین (یداحا ٦ قرالوا لخاد ہدرارہش گز

 دارا رکسع قحهنل آه ودرا «یرلق فتا یحاصو برح ی راشیا و وب كا كداحتاہدرلیلەئاخآ

 ہدەنس سلجم و . یدردشالرارق یوم سلجم ینرادقم هناعا کیدرو كلرہش یھ «یتددع

 هرهشقفتم هدعاهحا و بن الب وط هد(نوک هث) درام كوص هدر و رام كلبا رب ؛هعفد یبا

 كجهدا تموکح ۂرادا .یدرونولوب رضاح یراشادنطو دوف بحاص ہدایزالاو نیکن زا كرل

 لاریمآ رب « لارنح یراوس رب « لارنح رب : هدرلن و . یدردا باا یعومع سلم یاسر

 هیلخاد ٌةرادا یر ره كرارهش .یدراو سلج یاد هدر هتشابندنو .یدنرابع ندیناکهدر و

 یساضعا داحنا . یدرلشا دہ ًایمطق مها برح هل رکیدکی طقف .یدلقتسم هدنصوصخ
 هداحما .یدرونولوا لحندنفرطیمهرادا داحتا «رلفالتخاو نامز ییدلک هعوقو فالتخا ہدننیب

 .یدراربناللوق یبینراط نیعو ینو لوا نبع .یناکوکسم نبع یسەفاک كرارہش نالوا لخاد

 ندنف رط نارتر یرہش (نوکیس) نالوا راوج مه *ہ(ہاخا) رانامزوا ور

 ارکوص « شمریدلوا ینککاح هجیلغاب كرش ناربتوب .یدرونولوا ہرادا یت 0
 طقف .یدشمریو رارق هکمریدلوا هدیسوتارآ یلغوا نانولو ہدنشای ید كساشلق

 ا

 یداھآ اما

۱ 



 ۲۷ یرلنوک كوص كناتسنان و

 مصاخ ییا هدزواقلوا یرادفرط (یسارقومهد)و (یشراغیلوا) رلینانوب ارابتعا
 یرلشادتطو بوسنمههق رف رکید هقرف ناک لاق هدرهشرب ایک .یدشلرا «هقرف

 ہقرف بولخم نامز وا . یدرلیا زح هلسماع یتراتورم و یترللام كرلنا « ردیا ین

 تصرف نوجا كمرک هللا وزاب ٌهوق هنیرلتطو « راردک بولا یترلشاپ یدارفا

 Wg نسا یتح . یدیا ولوط هلراسفنم هلو به ناتسنانوی نوو .یدرا رلکب

 رلفم . یدشلا صا یتدوع هنیراتطو كنشک ۲۰۰۰۰ ندرلفنم و هدنسهنس

 ینیدلوا مودعم یراتفلا ہلتعنصرب تاع,یدنک ین رانا مورخ ندلاوماو تورت

 كنءرو هراب تزاہدنکء هزوصو هتشا , یدرار ا کن رک
 .یدراو رارکسع هجرلکبب « ہراب ء یرسرس « ناقاب هلزوک ترد هکمرک هتمدخ "

 نوتو اراتعا ندخرات ینیدالشاب هغلوط ہلرلعدا ناشیربو لضس و ناتسنانو

 لترحا و یراودرا :نلشمالشاب کنعا :قوسس هدیراشادنطو به ح را

 - رهش راەسمیک ضعب نالوا ہاج صیرح ًاضعب یتح .یدراشلبا لیکشت ندرارکسع
 هلو نوجیا قملوا امرفمکح یک ناربت رب انداع « كما بصغ یهرادا ذوفن هدنرا

 ناتسنانوہ .یدراردہا تربع ا هللروصو ی ردصقم 6 رالب وط کیت یلترجا

 روهظ ( راناریت ) قوج رب ہلبوب ًارابتعا ندرصع یجنچوا ہدنمسق رب كنیرارہش
 ء رابالقنا ہدف رط یه . یدیا ہدلاح ر قشیراق امراق اندام ناتسنانو . یدشلاا

 قوج رب « روینولوا مادعاو لتق رایشک قوچ رب هدانا وہ « رویلک هعوقو رابرح
 ..یدرومایدیا رح رلتورت

 یبا قرش یک بو هنا «هطرابسا ندا مکح ہناتسنانوی ہلتقو یت

 ۔وی ارکوص ندرصع یجنجوا . یدراشلک ہلاح رب ناشیرپ قترآ ی اک
 نامر دشا ٹحب سه ندنرلیدنک دق هنامز وا «یماوفا یوق ا ۲
 .یدرلبل (هاخآ ) هلا رایل (یلوته) هدرانو . یدرویدیا لکشت یاوفا برع

 ۔ردہا تماقا هدرلغاط یشحو «هدنلامش كنیزفروک (تنهروق) یسلاهایوته

 یرلتکلم . یدنرابع ندموقرب دودحو نابوج رزک یلحالس اعاد رلنو . یدرا
 هرارب قازوا ندنرلتکامم یرلقوج رب یتح . یدزمتبا تیافک ہیەشاعا ینرلیدنک "

 هد( یلوتە ) هبلع ءانس . یدراردیا كلرکسع نوجیا نامأت ینرلغبعت .راردک ٦
 طقف . یددوحوم طئاسو ولرد یه كج هلس هدیا لکت ی وج 7 رواکنج ۱



 یرلنوک كوص كناتسنانوب
 (۱:۲ س ۲۱ داللا لبق)

 یلشابیللب كناتسنانو ارکوص ندنتافو كردنکسا

 راس رایلبت و رابلهنتآ «رابلهطراسا ندنماوقا ۱

 باستک | تیقفوم رب چیه طقف «راشمشلاج هنیزارحا تیک اح یشراق ہراینانوہ

 ههاتساوب اف ر

 هدلاحت رب مءاخ ةه یدکی «قرفتم هلروص وش « ناتسنانو . یدراشمهمهدىا

 یتساسوءهک هه «یتفلنادناموق كنماوقا نانو یرللارق انودک ام هدءرصوا .یدشلاق

 .یدراشمامالوا عنامهنسما هرادا یردنک یدنک كتموکح یه طقف ہراشّمبا هدهعرد

 -رب هظفاحم رک اسع هنیرلرهش (ایخیتوم )و (تنهدوق ) ««(سیکلاخ) زکلای رلنوب
 .یدرارونولو ماح ه( اخیوم )و ( زهنووله ) ء ( هوا ) ہلتروصوب «رارریدشل

 هدءرص یراقدشلاح هکمرتسوک ینرلتهاح هلتوق هظفاح رکاسع رلبلانودک ام
 ندهزرابم هلبرکیدکی نوجا كمك هراک سار راهقرف قاط رب هدنرارهش نانوب
 هد( هطرابسا ) یتهدادا تیحالص یسەقرف رلننکنز ندرلنو . یدرازالاق یلاخ

 (یشداغلوا) یتکلم یسورغوط اهد ء رتسیا كمریو هرلنکنز زکلای یکی یدلوا
 ینیدلوا ED هدیسهقرف راربقف . یدرونولو هدنسوزرا كا ادا هلمل وصا

 ت٢ .زادآ لدقفرط لح اروغا رب. کرس ندنرلشادنطو نوتوہ درہش یک

 ییاو هتشا . یدرلیا حسج رت یهرادا هدنل وصا (هماع تکاخ) یی « ردبا وڈنا

 ندنامز وا و شمالشاب هدننامز یرارفس زەنئویولە اهد راەعزانم کهدنس هقرف



 °1 یاسقنا كنکاع کا

 رواکنج یک سولاطآ یمەفاک كنیرللارق هم رب . یدشمریدتا زکر بارحم رب
 یس تارا قافوا وا هدنسارا رلستلود یون تردقیذو كوو رلنو . یدلکد

 - الو الوا هدنوحا كنو . یدراردبا هدافتسا ندتساس هدایز كا نوجا هظفاحم
 . یدرلشما قافتا هلرللامور هدارکوص «هژرلن

 و . یدرارروطوا یرارجاهم نانو یر ندنامز قوج كب ہد( همت ر )

 مشتح كا كمع نانو « شما قرت هداعلا قوف ہدنجیا نامز زآ قللارق قافوا

 هناخشک رب كوو هد(هغر) سولاطا لارق , یو ا لکشت یر ندا
 دشت عج یتارا ا همزای كنرلفلؤم نانو نوتوہ ناه هارو ء شما سسیہات

 هقشاب ندرصم هد (سورہا) . ربلیزای هنرزوا (سوریبا) زکلاب یزاپ رانامز وا
 ینسیرد نویوق هدزوا قلوا ماق هنماقم ( سوراپ ) رلیلهمرب . یدزامقبچ هد

 (نهموشراپ) هلتروص وب «رلشلوا قفوم هکمسک هدنلاح رهچراپ ها هجا یکدغاک
 . ددرلشطا داحما ین(یدغاک هغر ؛هشرت) نلبند

 یتادناخ سونوغ یت هداينودک ام ارکوص ندنتفو كردنکسا ۰
 كناشودکام هدننامز درلو )د دک گو اینو رک ام
 هدیونج ادعام ندسوغرآ و نوک یم « تنهروق « یو « هوا «الاست یذوف
 فرص تاجو ذوش و . رونا عسوت ردق ه یاتراقا و : ء ایداقرا

 كنقنالاف هکدتا دبازت سوقا . شلدا نامأت ہللا یوه دیازت ف اب
 كوو هحردوا هدننامز ینادناخ سونوغ یا .ردشم را احم ردت هد وتو پک

 - کنج تعیبط « شماشای یک ولیوک امئاد یلاها . ردشمەلک هلوصح هیندم تایقرت
 . ردشملا هظفاحم یک ینیدلوا یتسهنارو



 یوم رات ٣٤

 ۱ و النا لوق یاسل و تاداع نانوہ به هدنراقللارق یتتب و تنو هدلاح

 ۱ . ردشهرک هنسهرص کلام نانوب "الماک نامه رلقللارق

 | موق رب رواکنج ناکندهنوط زا ردیا تافو سوقوەلەس رب
 . یسلاها لوغ موق و . یدشلبا البتسا هناسودک ام ہللا اک ارت یم 2

 (تالاغ) هرانو راتناتو هدلاح یتیدلوا اولوغ یزامسا اساسا .یدندسنج ناع هلبا

 شارخناح هنیرزوا نمشد ۶ راراقاط جیلق غا راتالاخ . یدراشمریو یتاونع

 ۲ هدا تشهد یرابنانوت یرلهرام زرط . یدراربلیتآ هناشح و هلرلقلغىح

 یاینودک ام نوتوہ «رلشعا روحهتعحر هدیه الاف انودک امرلنو نوجا یتیدقار

 هدن(ایلاست) هلرهک ین راغاط (سوسلوا) ارکوص اهد راتالاغ .یدراشلا بارخ
 " مظع رلتالاغ .یدروبلک یفاک هنس هرانآ تقفومو طقف .یدراشما راجود هراسخ

  هظفاحم ییاروب «رارویک ی(لیبورت) نداوب یرلکدتبا بیقعت كراینارہا هلتعرس رب
 . یتسهنیزخ كنیدبعم نوللوآ ارکوص . یدرارویریوچ یتسهقرآ ہددكراینانوی ندا
 0 . یدراروورو هترزوا یرهش (یفلد) نوجما كعبا امغب

 . ہیلوطاا هنیرزوا قوعد كنلارق ینیقیب ندیا برح هلبراوشموق رلتالاغ
 ۳ ارت یراتهج ین لام كنلوطانآ ردق هنس چاق رب « راشمک

 هسرزوا تسولغم وہ رلتالاغ . ردراشلدا نولغم ندنفرط سوکو طنا یی

 ۱ ۳.۱ سیسأت ی(یلارف انالاف) رپ دارو ءرامشلرب هتسالیاب یلوطاتآ
 . اعاد یرلکلرواکنج طقف ء راششیراق ہرابنانوی یهدنراتکلم ًاحمردت ارکوص
 | اردراش لا لیکشت یعاحوا رکسع یلترجارب اتداع هتیراسنرب یلوطات | كردیا هظفاحم

 3 كاسکوب هدنبرغ كنلوطانآ یرهش (نوماغرب «همر) رلنامزوا ,۱.سےہ ِغ
eا هراتالو هل اس یدکلام ههعلق رپ نبتم هدنرزوآ هس رب یعلل رم  

 رلارق بقاعتم یافو كردنکسا .یدرونولوا ظفح هدارو یسەفاک كتنازخ دئاع

 ۰ شا هدافتسا ندتصرف ہد یظفاحم كراهنیزخ وب .هجنلک هعوقو ہبراحم ہدننیب
 ۱ هدوجو ودرا هدرب یرافلخ ارکوص اهد . یدشلا لالقتسا نالعا هد(هغر)

 ۰ ۰6۲4۱) یدراشلاسبسأت ی(ینالارق همغرب) قرالآ یناونع لارق تیاهن «راشمربتک
  «شع روکسوب یرلتالاغ:سولاطآ .یدیا سولاطا یروہشمكا كنمرللارق همغرب

 نرزح هلرالکه فطل هنسرادا زکیم هرزوا قلوا یسهرطاخ كتيرفظمو



 ۷۰۳ یباسقنا كنکلاع ردنکسا

 .ینللارف تراب . وا دانغا تله وکح رقم یرہش (س ولسم وطاقهح) كردیا نیست

 .قاحتلا هبارو رالایدم هلرابناربا یخ « شا بک تعسو دا 0ب" ۳٢"
 .دودعم ندنسضارا یغللارق ترا هدیسااوح لباب و روا اک ۷

 راشمشلرب هنیرهش ( نوفزهتک ) هدنراوج (لباب) یرللارقتراپ نامزوا .ردشلوا
 .ردراشمر_ و ینمان (ینالارف تراب) ەدە راقالارق و

 (ًارظن هو راشیر) هم رب هد رصع یجنکا دالملادمب

 ,ردشّما برح ہلرایلامور موق روسج و .یدموق رب رواکنج تیاغ رلتراپ
 رارف لعن ترد زاغآ رانآ یتراقوا .راراتآ قوا هنمشد هدنرزوا تآ رلتراپ
 .ردشمرک هنمکح تاس لا یرست (قوا تداب) ندسس و .یدراردپا

 0 اس ید راحات رك دة روو جایا ل ا یر ۳۹
 رلکلسنر و . یدراو رلکلسنرپ قوج رب یر ندننامز ۱

 هظفاحم ًالماک ناه یترللالقتسا طقف «رارونولوب عبات مما هنیرادمکح نارا
 :افتکا ہلتسبات یرهاظ و هدوا نامز ییدلیا حتف یاریا ردنکسا : یدزاردا
 .هدراکلسنرو هدافتسالاب ندرابرح نلک هعوقو هدند» یراوشموف طقف .یدشلا

 ردق هنماکنح یراضرعت كرابلامود «راشغا سبسأت راقللارق قرالا یتاونع لارف
 «ناتسنمرا یراروهشمالا هكراقللارقوب .ردراشلوا نارمکحتدم رب نیقای هرصع کیا
 ینیدلاق لقتسم ًاقرعو ًاناسل یغللارق ناتسنمرا ندرانو .ردیراقللارق ینیتیہو تنو
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 یوم رات ۳۹۲

 ٢ وا: راکک او رابارش نکردیک ههرام رلنوب . یدرلشعا لوبق یتاداع كرلبلقرش هدیرلبن
 ٌ .یدرلررپدتیا سناد هرازمق ؛رارر دلاچ هتوالف هدلوت «راررو وک یرهلفاق بک

 ۱ یموکح « رریو شاعم ندهننزخ وب هنیرکسع لارق .یدنیکنز تیاغ یسەنیزخ كلارق
 3 + یدرربدنولو یدارفا هصاخ هدر ېک ندرلجنک گرهدیا هرادا هلیسهطساو سلج رب

 3 ندیا نایصع هاک «هلرلیلرصم هاک « رلشع | هظفاحم یئرلکلرواکنجو یراکلینانوہ امئاد رلیکفلس

 1 نیا برح ایدایم رہ

 ٢ بس (راکصالخ یل رەتوص) ء(٢۹٦۲-۷۸۰) سوکو طنا یجرب

 ۰ روبح هبهعفادم یثراق هرلاولوغ ہلا سویملطب یجنکیا ینکلاس# نوتوب تاذ وب
 . (دوبعم «سوعه) هسیا (۲۰۱-۲2۷) سوکو طنا یجنکیا نک هنیرب .یدشلوا
 ۳٦ صوکوطنا ینکیا . یدیا یر كشوخرس بولوا روپشم ہما

  «دریو یا (سیلقاره) هنسیدنک یرب ندرانوی .یدشفارب هنیراهدزوک یتموکح
 ۰ ؛قوا رب رک رب هدنلآ .یتسوب نالسرا رب هدنهقرا «ررک هتفاق كسلقام

 ۰ یراروهشملا كرانو .یدرریدتیا میدقترانابرق هتسیدنک «رونولو رضاح هدرادطروب
 ۱ یحنحوا . ( ۲۲٤-۱۸۸ ) یدیا سوکو طنا ینجوا نالوا زباح ینبقل (كویو)

 ۱ .یدشعا برح هلرالامور سوکو طنا

 ۰ یهدنفارطا لوک لارا لبا یراغاط دنه هدتیادب رلسوق وهلهس
 ۱ طقف ۰ یدراشلوا ک اح هلیماع هنسالبای نارپا ردق ہرللوج

 . هدرارهشقوج هجردوا یک ینیدلوا زا كيهدرهقطنم قازواون یدوجوم كرایلانوی
 _ به رایرتخابو هرالایدم ءرایناریا ندہا لکشتیماوقا نارا .یدشمهلدبا فست

  لرللارقنوحا لالقتسا نالعا هسیارابلاو «راروربدبا هظفاحین راد ین رلتداع یا
 1 .یدرارولیا هدافتسا ندنالکشم یراقدلوا راحود

 ۱ ههدننامز(۲۵ع)سوکو طنا ینکیا «سوطودومد ینانود یسلاو ناربایتح
 1 .یدشماللشاب یغللارف (خلب) نایرتخاب هللروصو و .شمر و یتاونع لارق ی

 | تاکوکسم چاقرب راد هنغللارق نایرتخاب .یدیا هاو یسمسر ناسل كللارق وب
 ِ . ودقو تامولعم هلضف ندنرامسا لارق یهدنرزوا

 | ساشرآ ندراتبس ارکوص نامزرب زا ندنناصع كنسلاو نایرتخاب
 3 شلک هاسهمطق یداوس ر مسج توا ےک و یر ہدنمان

 ۲ قللارقرب ہدعب . ردشمریدتبا نایصع یتلایا ( ایتراپ ) یکءدنقرش ك( دزحرحب )

 یغمللارش ہنابرتمناب

 یفللارق تاب



 ۲۳۱ یاسقنا كنکلاع ردنکسا

 .یدشلرآ هغلبارتاس زکس «هروس زکلاب .یدرولوا غلاب ه ۷۲ یعوج كراتلبارتاس نوتو

 ۔وطنا یلغوا یرلقلبارتاس یهدسغ كن(هلجد) هدنفلغاص اهد سوقوهلهس
 . یدراردبا ملکت یتاسلینبع "لماک ناه یلاها کهدراةلبارتاسو .یدشمرو هسوک

 . یدراو لئانو هدقوح رب ہدنراجما . یدہا نقاب (هروس ٤ ییارآ ) هدناسل وہ

 نامز ینیداوا لارق سوکو طنآ

 هنغللارف نوتوب یی اوحوب (۲۸۰)
 چ ۱ ذاحا نکس

 شقا اک یر 0
 ه روسو هدرزوا یره (تنوروا)

 (سوکو طنا ءاک اطنا) هدنلحاس
 یدشلا سات "'ق< هلسم اب

 نوتوب یسارو ًارابتعا ندخراتوا
 . یدشلوا یتخیاپ كغللارق

 ما یدافحا كسوقوهلهس

 روس تموکح رصع قم ییا
 (راکفلس) ءرانو .ردراشم
 ا ؛هده روس راکفلس .سلیرب و یمان

 (یسهدوبعم هک اطنآ) سیدیخوآا تی كنرللارق رصم یراوشموق
 جز هنیرکیدکی یماوقا طقف . ردراشما تماقا هدنراوج رارپ نانولو هدندیدهت

 ندنرللا یعاوقا ندبا هظفاحمی ًایداو تاداعناربا «ارکوصتدم رب نوجما یرلکدمهدیا

 روس یفللارق هکفلس .ردراشلا باغ یی وطانا نوتو هدارکوص اهد «راشمریجاق

 :یرایل کن كرك ہدمدراتکلمنوب یتح .ردشلاق رحنم هب(مریزجار ایمانویوزهم هليا
 یرایدومنالوا قفوم هکمرتک هدوجو تلم رب هللذدوفت كنبهار شاب سدق رک
 .ردراشملیهریدتا تعاطا روز كب هتیرایدنک

 (ردهدامور)

 ندرلرهشو . ردرلشلا تم ررہش قوجر هد(هروس)و هد(ایمات و وزهم) رکفات

 هلرلسنات وہ ءى اھا ناروطوا هدرا رم و .ردرلشمر و ی رلمسا تب راهلناع یدنکب ه هنغوح ۸

 یرآ یرآ ہدرارہش و یک رارهش یهدناتسنان و . یدراع ندرالاسنا ندا ماکت هعانو

 اوت ه روس هلا نامز ر ور طة .یدرردہا لکش رام رگ قافواو رونولوا هرادا هلرلن وناق



 یوم خیرات ۱۹۰

 ۱ | سات یرہش (اکع 6 سم هم هل وطه) هدارو قرالوا E هده ه روس قیونجردق

 5 یتک اح و ذوف كنبرللارق اینودک ام یراینانوب هقشاب ندنوب . ردزاشللا
 . هدنارک اذم هلرلنا كرمردنوک هرابهنسهقرف نارورب تیرح نانو راسما كيرحت

 ۱ .ردراشلوا قفوم ههاج ینارورب تیرح نانو قرابولو

 ' كنەیردنکسا عا تک تسو هداعل|قوف هردنکسا هدیرود رتسونملط)

 . ءاملع نوتو یرهش (هیردنکسا) ۰ شلو ترهش هدایز كب یس(هناخبتک )و (هزوم)
 اودا کا زون رک كنوهارغجو ارمش
 | رب طقف . یدیا یسلاو لباب هدنتفو كردنکسا سوقوەلەس 2

 ا ردو هحراو ہنیرلرہن ( تراسفای )و (یرشاژ اک وس ندی یعلل رف

 . (سودنیآ) طقف شما رفس ه(ناتسدنه) سوقوهلهس .یدشم لا حتف ینایسآ نوتوب
 - اردناج یلارقدنه یسهتسافهم یاک ارکوص .یدشمهما وزراكمنا ہظفاحم ینکلام

 . سینهتسافهم . یدشمردنوک ہنیرللحاس یرهن (زناغ) «ه(سوطوقاردناس) ہباطبوغ
 . هناتسدنه قرالوا هعفد كليا :رابنانو .شمزای ینسهرطاخ ر كنتحاسو ارکوص اهد

 ح ۱ رده ا اطعا نامش و رغوط لا راد

  یررهش (هیکفلس) هدنراوجیرهش (لباب)و هدنرزوا یرهن(هلجد)سوقوهلهس
 ۰ مهم لا كنتراجت زکد هرق یرهش (هیکنفلس) .ردشملا ذاختا تختاپ كرديا سیمأت
 _ «رای یه روبه رط (هلجد) راقیاقناک ندناتسنهرا .ردش|لیکشتیترندنززکم
 ۱ ین رلیادغب یلتکرب كنبرلاووا هسور «ین راندعم رادتمق كناتسدنه هل راغاطساقفاق

 ۰ شاط «هنبونج كنبرهن (تراسقای) هدیلوب ناوراک رب رکید . یدرلرربتک هیاروب
 . یدرربتک یراشاش سیف كنيچ نداروب «ردیک ردق هب (هلوق)

 ا یا وق نوتوب كردنکسا ردق تدم رب نامز ییدلک بلاغ هسوخاعزبل ء سوقوهلەس
 _ هحتف ینانودک ام سوقوەلە . یدشلاق جراخ ندنوب ناتسدنه هللا رصم زکلای ,شمرک هلآ
 . ناروطوا هدقللارق عساووب_,یدبا عساو تباع یغللارق كسوقوەلەس .ردشلدبا فلت نکردیک

 | كمريتکهدحاو تام یرلن و ندنفیدلوا بک ندماوقا فلتخ هجرد كوص ندنرکیدکی یلاها
 , هدنسهرا رلتالو .یدراشاب هدلاح رب قرفتم ندرلتلایا رئاس «تلابا یه .یدبا هدنجراخ ناکما
 ِ ء ندرلیلانودک ام ء ندرارکسع لترجا هدودرا و .یدلکد دوجوم هطبار هتشاب ندودرا

 ۱ .یدرویمهدآ تیافک رانو ڑکلا لکشت یودرا .یدبکم ندرللاسا و ندرلینانوہ

 ا تالو یه . یدشلا اقا هللاح یتسهرادا زرط كنبرارادمکح ناربا :سوقوەلەس
 1 .یدلکد كو و ردق یقیدلوا هدنتلود قا ربا رلقلبا راس طقف .یدرونولوا هرادا ندنفرط بارتاس



 0۹ یاسقنا كنکلاع ردنکسا

 كنيرللارق رصم سویملطب یجنکیا .ردشفلآ نداروبه یرللف برح كنودرا

 . یدبا یسیلذوفن لاو ینکنز كا
 . یدرلشعا بیئرت یالآ رب قالراپ تیاغ یسلاها هردنکسا هدنسهزانح كاا

 ۰ یسراوس ٤ئ... یسەدایب ۲۰۰۰۰۰ هدنرلنامز كوص كنتموکح رود هروک هتاور

 « یسهنیفس هیلق ۲۰۰۰ « یسهیرح ةنيفس ۱۵۰۰ « یلیف ۳۰۰ « یسصبارآ كنج ۰

 (ردهدنسهزوم نیلرب) ره وص س ویملطب

Eتادراو كتموکح . یدراو یهمزلام نوجا اعاتود رب هدنوق یلثم یا ۷ رز  

 ۷ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ هدهس زخ . یدبا كلوا ۰ هدتابوبح CoE یس ونس

 . یدراو نالظ رصم

 . یدفورعم هلیناونع (سیتکرەوە) (۲۲۱ -- )۲٢٢ سویملطب ینچوا
 نوتوب ۰ شمریدتیا اشنا دبعم رب كویو یک یرانوعرف رصم یکسا تاذ وب
 .یدشمر دزای هلرافیلغورهبه یایرفظم

 - وهدلآ اباد ی(هبروس) نوجا هظفاح ینرادودح یرللارق رصم هدرودوا

 اعاد یشراق هنیراضرعت نشد یتهج قرش كرصم هکنوح . یدرارتسیا قمردنول
 نوما كمتا كرادت یهتسرک نالوا یموزل هنیرااعانود اذک . یدرون ولو قىچا

 (هبروس)یرللارق رصم ندیبسوب هتشيا .یدراردیاوزرا كا ہظفاحم هدی(سیرق)
 ًایدامهلیا ( رایکفلس) راسوقوەلەس « راشم تیغ امئاد ہکمتا هدلآ ی(سیربق) هلبا
 هلرایکفلس هدایز ندنسارجا برح یرللارق رصم طقف .ردراشماشای هدنلاح تموصخ
 یک نارو و سودور هصاح اب یتساس اراکفلس . ردرلشع ولو هدنالداحم "ةساس ۱

 : یا دا ندقماشاپ هرزوا فالتا هلرلیدوه یهدنطسلفو یرارهش نانو ك ووا

 تدمر یکی راق دلوا قفوم ههظفام ی(سیربق) هدنسهاس تسایسوب راسوقوهلهس
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 یوم خیرات ۲۰

 | غم رب لوبوب هلتروص وب ۰ ربلآ ندراولیوک الماک یرایکربو یکسا لارق
 | مو كنبرارکسع یئانوب ہدەلیا هراپ ینیدلا ندەعبت یلرصم .یدرولوا قفوم هتعمج

 | اهدهتیربرپ رایلرصم ہلراینانوہ ارکوص تدم رب .یدرلیا هیدأت ینشاعم كنيراروم
 ۱ هدیراذعب ندرلللارصم < قال رصم یراضعب ندرایناتوت . یدراشمنصیا هدایز
 ,یدرلهلوا قفومهفلوا لخادهننابح تموکح نیرومآهدرانا كرەنہرکوا هاوي

 . نانو .یدتکلع نی یلتکرو یلضف تیا هدنسههاس (لس) ۳ رصم

 ِ هناکب دارصم . یدشلوا مق هنماقم یرابنا اتداع كقرش هسیا هدننامز یرللارق

 3 هدایز كب هتنورت دست كرصم ہدتراجن طقف «یدروسدبا لکعت تابوح ی ور

 ۲ یک تانوک «سوناآ «یشید لف كناتسبرع هللا ناتسشبح . یدشما تمدخ
 ەھ ور هلیسهطساو لین نداروب ء ربلک هنیرانامل رمحا رحم یالوصحم
 3 . یدرلیدا قوس

 . ۰ ردشمروس تموکح رصع چوا ماع هدرصم یدافحا كسوىملطب

 | (ےلاطب «رادک ال) هلتفاضا هنمسا ك(سوغال) یردپ كاسویملطبهرانوب ام
 ٢ یر ندرانا هک ردشلو ترهش راسوبملطب كليا هدايزكلا ندرانوہ .ردشلرب و یمان
 ۰ كتنادناخسوبملطب لصا .ردفورعم هلبمان (رەتوص) ء(۲۸۳ - ۳۰۹) سویملطب
 ۲ یعنکیا نالوا رادمکح ارکوص ندنآ < ردناذ و یسیناب كغللارق و یسسؤم

  سویملطب یجنکیا . ردروہشم هایمان (سوفلهدالبف) ۲4٩( -- ۲۸۳) سویملطب
 ۳۲ 2۶ . لا یرام تاذ و .رنعلوا لارق «دنشا ترد یعرکی

 . ندمولع و تایبدا سکعلاب ۰ زا ظح چیه ندبرح . یدیا یلتعیبط مومغم
 , هردا تاناوبح و هحول « یسیزاپ لآ قوج رب سویملطب ۰ یدرولوا باقوذ
  قعازوایابح «ررتسوک تیولحهدنسهجرد التباەیەیفخ مولع «راپای یرلنوسکلوق
 راک ۰ یزق كس وخاعزیلو یسهجوز كليا . یدربشیلاج هنلو یتسهراح

 .iy شمهتسلا كمر دلوا ی . وملطت هلسهطساو یببط نوجما ييدعا ظح

 1 ا 3 وص . یدشعا ین هنجوا رب وا ك(رصم) یتسهجوز سویملطب هتیرزوا

 1 1 یدشلا جا ودزا ہلا 5 وتسل "1 یسهرشم هرزوا قداع هارلن وعرف

 "ہدوجوتاسسؤم قوچ رب هدنلحاس رمحا رحم ہدنتموکح نامز «سوبملطب
 - گروهی دیا تک کاج و قوح تیاخ لف هدراتهج و ارکوص < ردشمرتک



 YoY یاسقا كنکلام ردنکسا

 تیاہن ہللروص وش هدینللارف كسوخاع زل والا فا :تفلت سوخاع رل هده رام

 .ردشمالاققللارق هقشاب ندتموکح كوو چوا یک اینودک امو ایسآ ءرضم «هشولو

 سوسنطب یغواكسوغال «لارق نانو كلبا نروستموکح هدرصم
 و ردن :یراکفاتهاز هلردتکشا تاذ و .یدیا (سو همه وطی) ىعلل

 یيدتساتباصارصم تبرک وہم یب یو زیبا را ایتحا

 ہللا رگ ر ھم

 یمسر دز طاق یورپ ہدنرزوا یتاکوکسم اھم ۴7
 ۸.8 نیلرب)

 الصا یعما دیدعو عیسوت هدایز اهد یتتموکح طقف < شما هظواع یارو نامو

 «سویملطب نالوا قفومهبلج هنسیدنک ہلبتوقەراپ یرابلر رصم .یدشمہقیاوزرا
 یاونعرلن وعرف یسا سومملطب .یدشلا تیامر هاسماع هتنایدا و تاداع كارت و

 كتکلع «یهینید ممارکسا ؛یرانوناق کسا «ینالبکشت کسا «شما لوبق ًاماع
 نالاق یسنمو كورتم یتح .یدشلاا اما "الماک ینمسقت تروص ہراەصق و هرل(مون)

 .یدشمریو نالات 0۰ هدزوجما یفد كنیزوکوا سیا یک ییدلیا ایحا یرادبعم
 په هدزوا قلوا ترابع ندراینانوی و ی اینودکام یمودرا .كسویملطب

 .یدیایئاو به رایلاو و اتاك: :اضعارومام هنسلح .یدیک م ندرارکسع ینجا : ٰ

ٰ ۱ 

 خبطم « رابجشام «رارادبارش «یدارفا هصاخ ندیا لیکشت یناکرا یارس كلارق

 یرارکسع . یدشعولوا باختا ندرابلنانو ًالماک راسیاس و رابجکلف «ینرومأم
 تاب هردنکسا . یدرارروطوا هدراهلشتق « هدنراعقوم دودح ء هدرارهش كوو

 ینا و هسا هدرارهش ایا یدرونولو هد ردنکسا یل ارق یارس نوجما یندلوا

 . یدیا یلرصم یسەفاک ناه اا یهدرابوک . یدزآ كب

 ۱۷ | "۲ دلج ری ہڑیفر دجا
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 ( ندنس بات كطوطمهرب ) ییافو ك تس ومهد



 یومع خیرات ٢

 ضرعت هبهیروس سویملطب « ہییلوطانآ سوخامیزیل ہ شا سیسأت قافتا رارکت
 هایسا یسویرتعید هدسونوغی ۲ ہحم دبا قاحتلا ہسوخامیزیل ہد سوقوەلەس ءشمبا
 .یدشلوا روبحم هغمربغاج

 . هدیفراق یثراق ہد(سوسیا) هد(ایکیرف) یسودرا نیقفتم هللا یسودرا سولوغ یت ۲

 ؛ لف ۷٢ ؛ یراوس ۱۰۰۰۰ « هداب ۷۰۰۰۰ هدنتیمم كسونوغ یت ۲ نامز یراکذلک

 یسر كسيتیرولو سورتعد هدنرزوا یناکوکسم كسوبرتعد یجنرب ی اینودکام
 ( ردهدنیلرب)

 EN و یسهارآ كنح ۱ ۰ ۰ ۽ یراوش ۱ ۲ ۵ ۰ ۰ « هدا TOD هدهدنسهرادا كنمقفتم 2ھ

 تا شا یدا هدلاح رپ مومغمو ردکم یتا نابکس سونوغیتآ نام وا . یورو لی

 نمشدیسهداس كسونوغیت" 1 هدهرام تح « یدرویقا دامعا ًامطق هنغحالوا رفظم سولوغ

 هتشاب ندرارف هسرزوا تکالف وہ هدسورتعد ۰ شلوا فلت سو وغیت و هحنک هنفرط

 . یدشمامالو هراچ

 نوتو نانولو هدنلآ كیولغم رلبلا اکرم ندهراع تهدم و

 سوقوەلەس ۰ ی( یلوطانآ ) سوخاع ریل ندرلنوی رک > مدنرادزآ

 ك لوا لصاح یالتخا هدمدنسودراکیا هرک وص ا ں(ەکیف)

 ندنف رط یر یسک هدافتسالا ندنسام ان ہد هدسو رتعد هسرزوا یافو

 اتا رفس رب ییدلیا ارجا هدنلوطان| طقف .ردشمریدتا باخما یلارق ابنودک ام
 ۰ سونوغیتآ لغوا تیاہن . ردشلوا فلت كرەشود ربسا هنیلا كسوقوهلهس هدنس
 ۱۳ تا ارت نادناخ رب یک هدانومک ام قرملوا لارف

 ناک هعوقو «شملىجا ا هدكسوف وهلهس هلسوخاع زل کوس اھد



 ۲ ۵ ۵ یاسشا كنکلاع ننگا

 كنیراقل وچ ہدەراح رب نالوب عوقو ہلیاسونوغیتآ یرارکسع اینودکام یلناقلاق
 هسودراسونوغیآ نوجنا قمراتروق یرلنو هجنوروک ی نکیداباربسا كنم ٦٠٦

 . (۲۰۰) یدراشلوا بس هللتق كسهموآ هدهراح ءرلشعا قاحتلا

 ہلا سومادیخرآ لارق شک هانودک ام ہد یاس وا یسقاو دردنکما و
 یسهجوزارکوص ندکدتبا فلت هدنتل ۲ رلقوا یسوادیخرآ .یدشعالاق ییهکیدیروا یسهجوز

 هلناطیغ و یندنک ہکیدبروا ہتشیا .یدشمردنوک هز هدر «ناطبغ رب .جلیق رب هب هکی دن روا

 طقف .یدشمردنوک رکسع زو کیا نوجا كنا فلت یساییعلوا هدسوردناساق ءشمتا مادعا

 هجنقیچ هنسیشراق كرارکسع هلتنطسو تظع لاک كرهیکی هسلآ لارقرب هنسهقرآ «سایسلوا
 یسابرقا تانهکیدیروآ هللا سونادیخرآ تیاہن .ردشمهمهروس ینیلآ هسایپعلوا یر چیه ندرکسع
 هردشعآ تابح كرا ندامراتج سس جیم ساوا .رذراتم و وا

I.روما ٌءدادا یک شقوب لارق چیهايوک رالارنج قترا رب  
 كا اک هرادا طقف . یدراشءهالشاب کا یم هرکس

 زناح هدایز كا ہدنجما رللارنج . یدروسدیا باحما كنا نامت ینکحمدیا هدهعرد
 (زوس» ء شلوا اح امامت ہیاسآ سون وغیتآ .یدبا سون مغیتآ یالوا ذو

 ہدوجو ودرارب اشک ۷۰۰۰۰ ہلیا هرابود شا هدلآ الماک یتراەنیزخ (ناتاقآ)و
 رکیدطقف .یدشللا ماق کما هدلآ یاربم نوتو ندردنکسا ارکوص ندکدرتک

 «(سوتفلس)سوف وه/هس قافتاوب .یدراشما قافتا نعروکرروک ییدکلهتوب رللارنج
 وغیتآ راقفتم نوتوہ .یدشلدبادقع هدنسهرا سوردناسافو سوخاع نیل «سوسلطب

 ینلغوا هللا یمجاوز كردنکسا تیاهن راما برح ابمام هل بر
 لوق ینیلکت و سوردناساق . یدراشلا دقع هلاصم هلسوردناساق هلطرش قمار
 یراو چسه كرالارق بنودک ام نامزوا «شّعا فلت هدیتسکیا كرانا كردپا

 یتسمکح یرکهدیتسهظفاحم رک اسع یهدنرارهش نانو یوم و یا طقف .یدشمالاق

 كسونوغیآ یرحءرفسو .یدشلدا ترشاص رارک.7 هه رح هح دیا صا هسوردناساق

 . ىدشملا هدهعرد سوبرتعد نالا یتاونع (یحتاف رارہش ۰ سین یکروپ یل وپ) لغوا
 راکتعنصو بیدا «كلام هتعنص قوذ رار هلقلوا نادناموقرب رهام تیاغ سورتعد

 ندکدلیا زارحا هیرح تیرفظم رب قالراپ هدنکوا (سبربق) سورتعد .یدناذ رپ '"
 سوردناساقوسوقوهلهس «سوخاع زل .سویملطب هد مه «یساباب مه ءیدنکم هارکوص '"

 زمی اردا درط ندناتسناتو یسوردناساق ء سورتعد طقف . یدراشلا یتا ونع لارق



ofیوم خیرات  

 ۳٢٣ اعا دشا .یدرویلیا سیسأت یرایساسسا نوناق کسا دنتسم هنساسا
 کرا ءدیمهلج ءرادوسدبا تدوع لاک راشادنطو ییدتبا ین
 ۳ یھڑ لاک هفینیر كنسهفرف تلاسمو حلص هدهنن 13 یتح .یدرار ورن ولو هدنسوزرا

 کا و ؛شلدیا پاتا لارنج ہعفد شب قرق نوکوف .یدشلدیاموکح هکمجا

 کت یاح كنوکوف . یدشلا ءرادا هلتربصب و تراسج لاک یتراودرا نانوب

 . یدشلوا یلتنوکس هجرد وا هدوم هسیدک هدنجما نوکس
 ۴ :ple شمروکو هننزو یرب ندنرلنمشد نکردیک هسبحم نویکوف هروک هتاور

 | ییدنکهدتاذ ترد ندنرلتسود كنوبکوف هردشعد «؟یشو هسمیکك جهر دل یدح هزسهمرت
 مزا نار دب كنبرومأم هناخسبح یرب ندنرلجما طتف . یدشلدبا موکح همادعا رارب ہلا
 و یکیدلرپدلوا ربارپ هلثویکوف نده كنبرلبدنک ءشملقیص یتاج نامز کیدروک ینغیدلوا لوغشم
 3 .الوا لس رادم نوجا كنس كالوا ربارب هلنونکوف» :نوکوف هنزوا كنون .یدشعا لاوئس

 ۰ «رلشمروصقفیدالوا بولوا در هنلغوا نامز کجهدا تافو هنوکوف .ردشعد «؟یمزام

 . ۔الغاب توادع چیه یراق هرلیلهن ۲ ییالوط ندنراکلزستلادع «زکلیوس هنسیدنک»:نویکوف
 . كجهجما نوجما نویکوف ہرلشمجیا یرهز نیموکحم رکید ارکوص تدم رب .ردشعد « !نیسام
 ا نکی هیمهزآ ناردلاب هکدلرو یخارد یا نوا هنسیدنک یرومأم هناخسح .یدشمالاق هز

 ِ ءزکیرو زس یراب یییخارد یا نوا» :هنرلتسود یهدنناب نویکوف هنرزوآكو ءشلوس
 : .ردشعد ءارویمەلوأ هداومداب هده ناسنا

 کت یت رفظم كسوردناساق نرخ نلک هعوقو هدنس یرللارتجخ كردتكسا

 1 ی رارادف رط انودک ام هب هنم هسرزوا تیرفظم و ۰ سوردناساق .یدشهلهحش

 کد یسرادا كنهتنآ ںیم کظفاع ٌةعطق ره (اضیوم) ءشاؤدقلر

  هاتناطف لاک هنس رب نوا مامت e . ىدشم لا عیدوت هسوریلاف سو رتهد

 .یدشعا هرادا

  هنشاب زکلای تاذو .ئدشملاق سین دا یک ارت کا دانا ر
 . شما مالا یماقیدرپ « ںسینەموُا .یدروشلاح هسسأت یدوفت كنلارق نادناخ

 3 اساسا سیهموآ .ىدشملا فلتو بولغم یساهدرب قرالا یرارکسع رابراب هندعمو

 کت ےل یتوادع دارللارنج نوا ینیدالوا رکتسع مدن « یانودک امن

 ۲ ینجهمالوا اح هقشاب ندلارق قرهناق هبهطوا رب ینجاتو تخت كلارق یسیدنک
 هل هموآ « راشمالآ ءرابتعا رظن الصا یو رللارنج طقف .یدروتسیا كا اعا

 ۱ شوموک ییدنهووک هدایز كا كسینهموآ تیاهن . یدراشمبا هبراحم ردق هنس رب



 Yor یماسقا تك کلام ردنکسا

 روش .یدشع و یرهز ینیدالفاص هنجوا كملق هشمرونوک ہنی زتآ ینملق ہرزوا یغیدلوا

 هلب سین هتس ومهد هدنک وا یسواق كدبعم 6 هدب راشبط رک .یدشع روا شاب هلیسەسیلا

 ینسەسیلا زامالشاب رالشا کا سح ی رات كرھز سین هتس وم هد طة .یدراروبدنآ )دما

 .مرویقیچ تابح یذهتشیا ندکد بعم !نودشهزو» اا هودشهزو دوعم نا نکا

 .ردشعد « ! راکچهدیآ ثیولت دیم كردبأ فلت ىن رلیلا۔:ودکام هلا سورطاییت ١ طتف

 < شمالشاب کا سح كلکیسکر هدنراز د « هشعرر هدندوحو زامقیح راقبح لنددىعم | رک وص

 . ردشلا حور میلست قرارابوق دایرف 7 یجآ زلک ربلک هنکوا یبارحم نودشنهزو

 كلكه «رشع ا زکر لکه 4 جم وط نوجا سس هتس ومهد قلخ ا ارگ وض نامز ۳۸

 هسلوا هدنسهجرد قالب هدیرادتفاو ذوف » : ردرلشمزاپ یرازوس وش هنرزوا یسهدعاق

 «!یدزاماشای هدنتلآ تراسا ناتسنانو نوک و ءیدبا

 ینیدلوالوغشم هلبا تا ارجا و هدناتنانود سورطابیآ ت
 ا ها رپ : 1 : فرالارنع عرش

 فالتخا كم قافوا دن یرللارنح ا هدو رص ۶

 مرالارنج » : لوا ندننافو ردنا هدوک هتاور .یدروالشاب ہکمربلب یرلتمالع

 یرللارنج كردنکسا هقق ایف .یدشعد «!رلقجاپب یال هزانجرب یلناق نوجا من
 هدنف رط تدم وو « رد شمشد راح هلن رر نوحا 23 زارحا هنس فا ماع

 .ردراش«هنکبج هدنتلآ یراقایآ كرلودرا یاسا هلبا ناتسنانو

 مکح ہرادرتاس ؛ساشدرب ندنرانلک یرلیا كا كنبرللارنج هدنتافو كردنكسا

 0 رولیا توعد ه ههحاوم ہلا ودرا یسونوغی آ «ساهدرب ۰ یدروشسا كا

 یک سوبماطب و سورەتارق ,سورطاپیآ کردیا رارف ہناتسنانوی ہدسونوغ یت |

 رو ورو هن رزوا سومل ٠٥ رم ساهدرب | یو .یدروسدیآقاقنا هل رللارنح

 و نر روسدیا نابرق هدن ضا راجا ییذک ۰ هد رص یحهک لس

 . یدروینالەجراپ ندنفرط یرارکسع

 طقف .یدشلدیا نیت لکو سورطاب یتا ارکوص ندنتافو كساهدرب

 یو « شع ولوا باا ن وخر همس یلوب ندنراتسود یسا هنر هديا تافو هدوا

 .یدروسدا ضارتعا سوردناساق زکلاپ کو . یدراشا لوق هدرللارنج کد

 یعیدرای كرللارنج رکید تیاہن ءشقبا دیلوت راهجیتن مخو تیاغ ضارتعا وب هتشیا
 . ردشلوا رحنم هرح رب شهدم هللا

 رشن نامرف رب نوجما قمریدشالزوا ہلیربرب یراینانوب نوخرهسیلو
 هماع تک اح كردما نالعا یلالقتسا كرارهش نانو نوتو هدنامرف و «روسدبا



oYیوم خیرات  

 نوتو نالوا نود ندنشاي قرق یرلنس ءراشملا هنتل ا حالس ینمسقرب كنيراركسع

 ورغوط هیاینودک ام ہلیا ودرا رب كوو كلردیا توعد هنتلا حالس یتطو لها
 و . یدروسدیآ كارتشا ماوقا قوج رپ هدندرابناتوب ہرالەنتآ . یدراشموروب

 ین( یدنبرد هجیلیا ۰ لیبومرت ) هلتوق رب كلیشک ۳۰۰۰۰ سینیتسونهل هدهرص
 ردق یشک ۱۳۰۰۰ قحا هدسورطابی | نانولو هدنکاللاو اننودک ام «شمک

 هجنلوا بولغم ہد :ہیشراق ەیلک هوق وہ سورطاپ یت .یدشملبایالپوط توق رب
 . یدشلدیا هرصاحم ندنفرط رلقفتم هدهدارو :ءشئاباقەب (اىمال)

 ینبداوا فلت هدنرب ندراجورخ ییدلیا ارجا كنيروصحم 4 سسنتسوهل
 توق یهدنتسم كسورطابیا ۰ شک ودرا کیا ندابنودک ام هکیدیا هدهرص
 ندشک ۰ یا هسلا یوق كراہنانو و . یدشلوا لاب هنسهدار 55

 ؛شملیغاط ارکوص ندهراحم رب كوكشم یسهجیت هدتوقوب تیاہن . یدترابع
 ا یدراشلوا یضار ههلاصم دقع هنثاب یدنک یرب یه كنماوقا نانو

 ۰ یدرومدا فلکت طرش چوا هرابنانو نوا كتا هاصم دقع سورطاپ

 ہظفاح هعطق رب یىی اینودکام هدنسهعلق (اخیوم) نالوا اح هب( هرپ) : ًالوا

 ندنقوقح شادنطو یرانابلوا ینورث هلضفندخارد ۲۰۰۰ : انا ؛ قمریدنواوب
 هد و سیدیرهسه : الا ؛ كَعا لیدعت ینراساسا نوناق هرزوا كما مورح
 كا ےلت هرالانودک ام ںاطخ یک یوم

 وح نوجیا هننآ ءو طقف . یدراشما لوبق ًالماک یطئارش وہ رابلەنتآ
 ه ٩۰۰۰ رادقم و یدمش نکراو شادنطو ۷۰۰۰۰ هدهننآ . یدرار هلقلوا

 «یدروبلیردنوک هراعق وم قازوارانایلوا كلامهتورت نیعمهحبساسانوناق ءرویبدیا لزنت
 رکسع نوجا كعِا فیقوت یرلنو سورطابیتآ . یدرلشعا رارف ًالماکاطخ
 3 ۳ طقف < نشا احےاا ہنیدعم (هنکأ) سید رهسه نداطخ .یدشعا قوس

 | یسیدیرهسه هدسورطاب یتا ء شلربتک بونالاقای ندنفرط یرارکسع كسورطاپ

 EE ید هدارک وص شک یلید لوا ندنمر داوا

 ۳ ثاسورطابی] .یبشلا اجتلا هتدبعم (نودیشهزو) هد(یرولاق) «هدسینهتسومهد
 ۱ " نوجماقمراقیچ یراشبط یسینهتسومهد «شاک هنکوا كدبعم راز هلرکسء سابخرا یرومأم

 كدبعم سین هتسومهد هحنلب وس ینکجەیلدہا قلانف رب چیه اندک نزمام .یدشمالروز

 ۱ قداع یرب ندهنوا ءشلآ هنیلآ ینرلهحول یک ش مقجازای یشرب ایوک «شلک ورغوط هنسیرجا

 ی هی یار سن دق ضمایر دس یر فا صا حد ہم حیا



 ۰۱۱ یاسقنا كنكکلام ردنکسا

 . ردعمل ربو یمان(رافلخ)ینعی(راقودایبد) ہرللارنج وب ناشالپهدن راشب یتکلام كردن کسا
 یرلساو ابوروا

 اردنا اقا ٠٦
 ؛ یدراشعا قیدصت ینغلنادناموق

 هلارق رب یلانودک ام رلذو طقف

 هني راض ولرد ر یکمتا تعاطا

 یراماتوناپوروا .یدرارویم ہر, دی
 روع ین رایدنک موقف ی
 هدایز كب ہردنکسا نوا ییدتا

 و .(۳۲) یدراشعا تدح
 هدناتسناب و یافو كر کا .ندسس

 هدرلرهش نوتو زالوا رولوا عیاش
 «شالقایا راەق رف مصخ هباینودک ام
 یصالخ كناتساتو هدیسهلج

 . یدشمالشاب هغمارا یرلهراح

 و کناه یه رابلهنتآ هلیصوصخ
 انودک ام نانولو هدنلخاد «ءرهش

 تاشت هغک راقمح ینسهظفاحم ا اتع

 مدرای هرهش و هسرولوا كجەدیا
 . یدراروسدبا ناس ین رلکح دبا

 ر اک هده رص وا هارب له

 بطخ ا .یدراو یساع ات ود

 كەس کیا نوا كسوغروکلا رہش

 (ردشع ولو هدست هل) تیدورفآ هراپ هح | هدنسههاس یسهبلام هرادا

 تا ك رابل ەت یک ر ود وس

 ودا « لارنح و نالوا هدنمان سدننتسو هل ےک ییا یرالارنح هدر ردتقم
۳ 

 نانو نلیدبا صخرت ندنفرط ردنکسا ءراینانوہ . یدشلا ارجا رارقس هدنتعم



 یوم خیرات ۲ ۵ ۰

 | < شمالشاب هزرابم رب هدنسهرآ فرط کیا هجندیا تمواقم یشراق هرانوب ساقیدرپ
 ِ كنو رایراوس . یدقلو تنوکس هدهلداحموب هسرزوا یسەلخادم کكرللارنج توام

 اق كنیراوس هللا هداسب ردق نوک چاق رب ییاها « رلسشمقنچ ند ( لباب) هتیرزوا

 3 . یدرلشعا نط ین راقحهش راح هدنروصرب

 1 ناس هلرایراوس . یدشمقج هشوب حاماک نظوب ارکوص نوک اقر, طقف

 | ہنیرلیدنک یسویادخرآ ہلا قجوچ قجاغوط ندنازقور ءرلشما لصاح فالسا هلب رب رب
 | ارق « یابوروا سورطابیت | ندرللارنج .یدرلشلوا یضار کلا باخَنا لارق
  ؛ یقلنادناموق یراوس هصاخ هلاکو شاب ساقیدرپ كجا ءرادا ياتسا سور
 ۰ ۱۱م بس رب . یدراکحهلیا هدهعرد یتتلنادناموق هداس هدسورخآ هلهم
 1 ا داتا ي تر١ _ یسر دک هدنکوا سونادخرا هتسودرا « ساهد

 كرللف یرلافف ءرلئو . یدشمردتسا فوت یهدارب زوتوا نالوا یداب هناصع

 "رپ سوغا هلهم هنیرزوا كلوب . یدرلشلدیا موکحم ہکللزآ هدنتلآ یراقایا
 ۰ .:یدشمامالوا صالخ ندکمریدسک ینسافق هدهداروا طقف ٠ شا اجتلا هدعم
 ا سوردفنابکلا هدا 6 شلک هابند قحوح ر ندنازفور هدا کوک تده رب

 1 كنغاتروا و ینغاتروا زالوا رولوا یحاص دالوا نازفور .یدشملمد ( ردنکسا)

 | ارابتعا ندخرات وہ قترآ .یدشمردتیا یلتف ینسهجوز كنويتسفهه و یسهرشمه
 | ؛ قجوج رب یرب كرلنوب . یدروینولوپ ماح رادمکح ییا هنغلروطارپعیا نانوپ
 ٦ ۵آ سوادخ را تموکع تار یدلواس هلالقع .تنخب هدیوب وا
 ۱ وج رب ندرلنو . یدنرابع ندرللارنج یسقیقح مکاح. كتکام طقف :.یددباع
 ۱ ۱و اوا یدمش . یدرلشع ولوا نصت هرلکلللاو هدنفلغاص دلردنکسا اھد

 |. ید راروینولوا نیت ہرلکلیلاو هدیرلقاط رب اهد « راروییدیا هظفاحم یرلکلبل
  (سوسملط) سوهمهلوط .یدشلربآ همسق تردزونوا هلتروصو یلاعالودنکسا
 | سوطانوته ,هانکیربف سونوغی | ۱ هباکیلکس اطولف«هب بروس سادس وهل «هرصم

  سوخرا هن «.هاکار سوخاعزیل « هایدل سوردناسکلا . هنکلام ةعلق قانج

  .یدشعولوا بصن لارنج ہترارەتا ناب و هد یو و .یدراشلوارومأم هباکل

 لک ناربک هداروب شلآ تاک وداپاق سیهموآ ندیا كلستاک هردنکسا تر
  .ردشمالشاب هتموکح ادا هدیروص رب تسبرس كردیاوحم ہد ینللارق لقتسم كن



 ۲۹ یاسشا كنکلام ردنکسا

 ندرت هدهرصوا « نازفور زکلاپ . یدقو هدیدالوار چیه یک ین اوا

 . یدروینولوب هک
 نوتو ۰ راشهالپوط ہری رب به یراظفاحم نوک یب دتا تافو ردنکسا
 لات شا لا هک ادم هدرا زایراوس . درا ا توعد هد

 طقف . یدراشلوا لخاد هیارس قرارف یرلوباق لاحرد < راشلآ رخ ا

 سلاو ینجات « ینراحالس كردنکسا هدنرزوا تخت رب شو هدورک هیرحا
 هددرص و . یدرلشلاق ہدنجما عام ر نزح نامز یزاگریگ” ٰیترادکح

 .یدشمرک ەبیرحما «دلوزو یفیدناللوق هدنماقم رهم هردنکساهدنلآ هدساهدرب
 تای یوزو ساهدرب ٠ یدشعالقاص هساشدرب یوزو و لوا ندهلوا ہلکا

 ردق هحلک اند ینجوح قجهلوا فلخ هردنکسا كنازقور ,شعوق هترزوا
 ؛تلحهدیا تعاطا سکھ هسر و .یدعلا فلت یلدا با کک

 و طقف . یدکحهلیا ماظتنا ةظفاحم هلتروص وش هدنساتروا رارابراب ودرا نوتوب

 قارب لحنم یتموکح تخت هدایزءا رانوہ .یدشمهمتک هنشوخ رالارنج ثداوح

 ینیدوت هناوذ ندیا لیکشت ینسلح هاردنکسا هلتفو كتموکح ءرادا « راروتسا

 قرهلوا لارق هنرایدنک «شمهما لوف ًاصطق یو رکسع طقف .یدرارولیا وزرا

 باند ینجوح كنازقور هترزوا كو . یدراشا وزرا یفجوح نت ٥٠٢

 . یدراشمروک قفاوم یمرو رارق رب چیه ردق هجنلک
 یرلن و ؟شعا تعجا ص هراهداس سوغا هلهم ینمشد كساهدرب هدانا و

 . ىدشملا فیلکت ینرامربو رارق هنباخا لارق كردیا كيرح ہنہیلع رایراوس
 اوا دوخنوم تفخ دافع روداو یسوادخزآ يا

 باختا رادمکح یصخش رب یفیدامریدشیراق ہثیشرب چیه كردنکسا یالوط ندنس

 .یدرونسبا كمردتا

 رک اذم درللارج ءراشملا باا لارف یوا و
 یغللارق كسوبادبخرآ الوا رالارنج . یدراشلا میشت ردق هنولاص یرلکدتا
 تخم یسونادخرآ كردیا دیدہت یرانوت راهداس طقف ۰ راشمهتسیا كمهّمناقیدصت

 ینسوباق كنولاص ناولو یدسج كردنکسا هدساهدرپ هدانئاو .یدراشءروطوا "

 «راشهتسیا قمربق یوناق رلهداب .یدشهریدتاهظفاحم هلبا دارفاهدیزک ردق ۰



 یماسقنا كنکلام ردنکسا

 ( ۲۱: س ۳۲۳ داللا لبق )

۲ 

 یسودرا ناو طقف . یدروسدیا نایرح هدنرتلحاس ابلاتبا و یلوطاا مم

 نوتوہ «رفظم و بلاغ رابنانوب ارابتعا ندح رات میا طض یغل ر وطاریعا نارا

 ۔اروا یت را و ی «یت راتعنص :یتراسد «یت راتداع «یت راسل «رلشملاب هقرش

 اوت ہدیمسق رب ك هلا رصم نامز وا .یدراشمالشاب همیمەآ و رشن هدهدرل

 یرلارو یسوغوط اهد . یدشمالشاب هغلوا ہاکنالوج ەسە رات عباقو ناتسن

 و رانامز وا هتشيا . یددودعم ندکلاع یی یی .یربا نوتس ندعدق نانو

 هلردنکسا یک ی یداریو یان (یکلام نەلأ) نوجماقیرف ندنکلام نانو, کسایلام

 . رارید (یدود مزینهلأ) هدهرود ندیا ماود هدنراتکلم قرش ارکوص ندشتافو
 .ردیا لاغشا عقومرب مهم ندنرظن ٌةطقن تمنصو نف ہدنخیرات مدق مانوب رود و

 «هتسرپ(دنس) ند(هنوط) یسهعسو كلام نامز کیدا تافوردنکسا .
 طقف .یدروسدپا دادتما ردقهن رللوح رک یار ندنلوک (لارآ) 9

 كردنکسا . یدشماقارب فاخ رب چہ كجهديا هرادا کلام هجوق وب ردنکسا

 کیا نالاق لوط ندردنکساو ندساسعلوا یسهدلاو ہلیاسویادیخرا یثدراق ءیسەللاع
 فصض "القع سوادخرآ . یدتراع (ندنزیق كناراد هللا نازقور) ندنمهجوز

  A«هدناتسنانو په یسەیحمرات میاقو كیاتسن اب و ردقهحک هنیرود ۱



 دس وک ها و اپ وہ اتا

 ۲:۷ 0 ردنکسا كو و

 .یدرلشل ا دع لیلد رب هتنافو كردنکسا یهثداح و یرلیهار لباب .یدشلک تا دردنکسا

 هرهنش«راشمتک هل ر نولو نامز ییدرک ه (لباب) ردنکسا هروک هتاور رب هنن

 . یدرلشمر و ربخ هنسیدنک ینکچهلک تک الف ر هنشاب هدر دقت ییدرک

 ارکوصنوک چاق رہ طقف «شهریک هرهش كرهیمریو تیمها هنیر چیه كرلنوب ردنکسا

 -ر دنرآ نوت ین هکدتک اج وب هل و زط هاج رب یلتدش هربندر قرالوا یباحنا كمسوم

 یک نامرهق ر وا یدشلدا رظن فرص قدتشک رخ هدكن اع ان ود قرا . یدروس

 لوغشم هلراغبا رئاس « هلایعدقت نابرق ردق هه الاق یناونوبات روم دا تمواقم هکلهتخ
 « شم*الشاب ه الوا ناباع فعض ر هداعلاقوف هدندوحو ی نوک جاق 7 طاق .یدرویلوا

 هدنسارا دارفا هک دا دیازت یلهتخ دلرهنکسا , ىدا لا هدنکع | یدرقال قلرآ "

 مظع رلنادناموق نوو ینوک ی جار نوا كنکلهتسخ .یدرویلوا امرف مکح فوخرب شهدم

 .« شمر داق هنالامی شا ردنکسا .یدرلشعالبوط ہنجوا یشاب كردنکسا ہدنچیا نوکسرب
 تاقرب ینعض ورغوط هماشقآ .یدشمامالوا قفوم ولرد رب طقف ؛ءشمەتسیا كمهلوس یثرب

 نوکلکو عشعشم هدننایح قیرط یشنوک ر فظوب ندا عولط هدنرلامس اینودک ام «شعرآ اهد
 .ردشلا لوفا هدنرامس یئام كلباب ارکوص ندقدقارب رفظ ةلسلس رب

 دیور هاشم دا ی دیر نیر
 نارایر كنهمضعم لاعفاو .ردشلوا رهظم هنا ۱

 بيرق هیر رب ینایسآ هلی ناتسنانوی هدیرکید « یسعراحف یتموکح رب كوبوب ۳
 یزکد راەطا یردنکسا . ردا عضو ساسا رب قالراپ هتیندم رب کی كردیا

 رب نوچیا ماوفا قوچ رب راتیرفظم ندیا قوس ردق هنیراهضوح دنس ندنلحاوس
 قالخاو یرکف :یدام ءدایسآ یراب رح ءردنکسا رسک ددوو قرت هلسو

 كماوقا فاذا تم اح تحت ءروطاربمیا جنکو ء شم لوا بب هل وصح یر رب

 كلکو و رب ریدقت نایاش یکی لوا یراکصالخرب ہدایز ندقلوا یدیتسم رادمکحرب
 0 رتن نہ

 هارءردشلر یرارکف ء هاف یبلیا بقمت هدنرافسا لوو ار
 كرارکف ردنکسا . یدقعوق هنلاح قلروطاربما رب دحتم یفلروطاربعا رب قرفتم

 دو چا ر چیه ہللدش و ریح زکلا .یدبا اکذ رب كوو ندبا داقتعا هنتک اح

 یسورضوط اهد . یدرایا زارہا ہد تقفشو ملح هدنباجا «ردیاریدقت یکج همهلور
 .یدبا یاد رب هدنقوف كنبرصع ہللا یتساسو تیارد .هلبنافیع و اک ذ «ردنکسا

SIMA 



 یوم خیرات ۳:۹

 كنایوروا» :یدرونولو هدهعلاطم وش هدنرتا یهدنما" (تسایس) سیلاطتسیرا هلج زا

 هب هنآراکتعنص تیلاعف و ه رکف ءیعا سم طقف , ردروسح ماوقا نایاشاب هدن رهقطنم قوغوص

 هتیکاح یثراق ههرثاس ماوقاو هتموکح تابح , راراشاب رح ایرنکا ندببس وہ ۰ ردزشیلبق
 ۔اسج طقف هردادعتتسم هعیانص ولرد ھو ا یە رکف تىل اعف یاوقا تن رض ہرتس وک تاق

 یسکیا دكرلن و هدیاوقا نانو .رازاشاب یک ریساو ہی مکحت ندببس و .ردقو یرلتر

 تمرح ندببس و اس مروج 2 رنک اا هتصئاصخ كتسیکبا يهو هدنساتروا

 . «ردکلام هتموکح لوصا و راکفآ

 نومهکهه یشرات هرلسات وب  هردنکسا ارکوص ندقدنولو هدهملاطم و سیلاطتسیرآ

 یرلناوبح هدیرارابراب 1 یسنج مو قسود یرلسات و یثراق ہرارابراب ء(نادناموق)

 .یدرولا هصو سا دع یاتانو

 صوصخم هقرش « شمهمریو تیما ہنی ہنسەیرظنوب كسيلاطتسیرا ہردنکسا
 كتیناحور هلبا قللارق ءردنکسا یمورغوط اهد .ردشمهلبا ماود ہیارجا یرادادبتسا

 ودعا لس هبایوروآ یتمکح هطساو ر ااف كلا كقرش یک یحازتما

 یتسود یمنمصالا هدنساتنا ی راه ومو یرلکلنشوب ےل ےس '

 دانا قوفاکو ردنکسا .یدشللاتافو ہد(ناتاقأ) نوتسف اوو كر رنکس

 بیر "نالا هزانج ر هادلوروک ىلثم ردق ٢< نوح ا سس ۰ شعلردک

 رادتمیق تیاغ « شم ریتک ه(لباب) یردسج كنویتسفهه یتح .یدشمهتسیا كا
 نالات ۱۰۰۰۰ نو ا رنجافا رادتمفو ردنکسا .یدشمردقای هدنرزوا راجافآ
 . یدش نا فرص

 تدوع ۰( لباب ) ندرفس رب قافوا ییدلبا ارحا یئراق هرلنلغاط ردنکسا

 یتکیدلک ا رم ندماوقا قوح رب نوجما كا قاغا ہلسیدنک نامز ییدلبا
 هک ندنکلاع لاش كزکدءرق و الاتیا ءاهرفآ هدنجا رنو . یدشمروک

 لوق هلتروص نسح یراصخسم و ندفرط رب ردنکسا .یدراو هل راصخم
 1 یدرومال وضع ارا زازفس یی یی ندفرط رکید ءروبدا

 قوج رب یفیدلآ ندکینف یتح .یدکللا ارجا راس هنیرافرط ناتسبرع یدصقم
 لصاح كلنیرد رب قوج نوجا یساغانود «شعربتک ء(لباب) كرءرردکو سیرایک
 هنساع اب ود اک : یدقمردتا ماظن هدینسارح یره تارف هلاهحو كجهدا

 : ىدا ازجا تحاس ر قافوا ردق ءزکد ءشلوا بکار تاذلا
 .یدشهروشود ه وص بول ] یحات یهدنشاب ںاکزور هک یدباهدنساننآ رلتحاسو طقف

 هزو هزو گرهبنک هنشاب یجات هسد نیسلاق تسبرس یرللا « شەلیتا هوص یر, نددارفا



 راجت یسایس ہلیا یعاسموب كرەیمتارصح هملعزکلای ی رلعاسمرلنو ہروینالپوط
 ءهطقن یراقدردنولو ہدنقدرظن كنساقفرو سلاطتسرا .یدراروشبلاح ہدەنبدیلوت

 هعیسوت یق وقح یشراق ہرلینانوہ نوتوب كردنکسا رلنوب .یدیا یتیکاح كناینودکام
 یتسعاتفرح ء8 تندنک یک ردا تمرح هدوعمكت هعسنوت و طقف ءراروبل وا ضار

 .یدراروشا زو ی الالوا یواسم دارلبناربایتب كرازابراب هل رانا 0



 یوم خیرات 4٤

 یدارفا نوتوہ « شعد «!زکسمابارقا من نکبه ءزس» :شلوا رثأتم هجرد كوص
 .یدششار هدنجما رورس رب مظع

 لب هلرلتفاض فالتا و ناک هعوقو هد یسودرا هلردنکسا قترا >

 ارکوص .یدرارویروطوا هدنناب ءاردنکسا هدتفاضو رایلانودک ام .یدرولیدنا

 ,یدروبنلا رلتسدبا « رو وقوا رادهلا یشک ٩۰۰۰ نوحا دسأت قافتاو داتا و

 رو ۱
1 

 دن

A 

 رر یرکسع ۱۰۰۰۰ ندنرلنسم كلا ءشلوا نونم هج ردك وص ندنرارکسع .ردنکیا
 )۳۲٣(. یدشمالل و ہیاینودک ام كرەر و تافاکم نالات

Dyیداتسا هدءرص ییدلیا تربغ هکلام حتف هببا حلبق ردنکسا  

 - اج ہربخست یرارکف ەلسەفسافو یملع هد سلاظتسرا سیلاطتسء ر هرکس

 یسهنس ۳۳۵ ردنکسا اهد هما یهمهم هفظو و سلاطتسیرا . یدروہشیل

 تاثشت و كسلاطتسرا . یدشمالشاب نامز کی یزاغوم (هملق قانح) ہدنراہب
 یتاقیقدت قلعتم هناناویح لعكسیلاطتسرآ یتح .یدشمتا میدرای هدردنکسا هنسهیملع

 عاتەنسیلارق یارس شمردن وک (شو رغ نویلیم ۲۵)نالات ۸۰۰ هنسیدنکن وا لیہسن
 .یدشمریدتیا مظنتراروار راد ہتاناوبح ندنفرطیسحشوقو یسحقلاب .یسیجوا

 رادرک اش قوجر هنفارطا .یدلکدزکلای نوتبسب هدنسافا كنهفظوو سیلاطتسرآ

3 
 ٠

 وو
 ال

 ہي
3 
1 



 EY ردنکنسا وب و

 رابلانودکام طقف . یدشمربو ینمان ( نوغیبه ) ههعطق وہ نلیدیا هیبرتو میلعت
 كعود هنیراتکلم قترا رانون ."یدراشمالشاب ہک منا دسح هرارکسع یی و
 ینکجردنوک هنیراتکلم كرمریو راهده هراراتخا رکلا هسیاردنکسا «رارویتساا

  هجنربغاب هيد « !كردنوک یزمبه « ربخو : رکسع هنیرزوا كنوب .یدرویلیوس
 .اقح ها صو یس

 مادعا بوریدتوط یرانار

 هکوض . ي ١

 «شعادارباقطن رب هرارکسع

 هتیرفظهوتورث یرایدنک

 - رتک نوا كا لئان

 :ارکوص ندکدهلیوس ینکید
 :وہنانو رو

 ء قدقار یورک ز

 كرارابراب ین دنک هدردنکسا
  یدّسا عیدو هنتفادص

 هدعل « شد « ! کیف

 تو ا دار هاکح هنرداح

 . یدشمامقح هیراشط
 یتکدازنا ربا نوک یحنحوا

 .یدشمادع ابرقا هنسیدنک هد نسهلح :شمر و هرانوت یراقلنادناموت ی

 ملست ین راحالس قرالاق ہدنجما رلتشهد هنیرزوا یتکرح وب كردنکسا رابلایئودک ام
 هک دعا وفع ین رلیدنکر دنکسا «رارومنالب وطەنفارطا یرداح هلردنکسا ءرار وسدیا

 ینیدنولوا غابت هنسیدنک یناینع و كدارفا .یدرارویایوس ی راقج هبمادلیمیق نداروب

 (ردهدهسلا رولق) زدنکسا ہدعز تلاح

 یر ندنراطباض یراوس ہدمرص و .یدشمقح یراشبط ندرداح ہدردن کسا نامز

 :ارکو صو«شعالک | هردنکسا یتا سحر کسے طباض.یدشم هلب راباو رظوط هردنکسا

 . ردکشیدیا دع ندای رفا یراینارا. هدوا هسداو یش لدار اتم هدایز لا ب٦
 ندرازوس و ردنکسا . یدشعد « ۱ كسشمهمروک قيال اکو هلتفو ىزا كد



eیوم خیرامت  

 سوخرآ هن .یدشمارومأمیموخ را هن نوجما یسمروتوکهنیرللحاس تارف یامنانود
 | .ىدشملا اغا یهفظو وہ هدنوک ۱۳۰ كرەرکس کوک راەفلاط «هراهنتروف قوجرب

 ِ یلموق و قاحص هر قتکسا هدورص ییدلبا تو اهج ون هنارف اعانود

 3 هدنساتروارللوح «ودرا .یدشل اتدوع هاربا هله رط(ایزوردهک) ره ندرللوح

 1 هداعلاقوف ندقارسوصو ندقلجا «شمورو لو كلهرتمولک ۸۰۰ هدنوک شعلا

 1 -امرخ نشت هدنرزوا یراف ناب قاروف كلرلاس هدرللو : یدشلوا راجود هنالکشد

 .یدرول وافلت یعوح كی ندرارکزابو نددارفا هدانئا و طقفا ءروسدنا شعت را

 وصاردیا فشکیق انابرب ہدقازوا دارفا .یذشلاق زسوص نوک اقرب ٌودرا هروک هتباور

 | ہداعلاقوفاکوب ردنکسا .یدراشعا مدقت OS ,دلوط ینیرا رفتم
 ییوصار هبلب وس یفیدالوا قرفر جم هدنسهرآ یرکصع ها یسیدنک طقف ءشلوا نوتع

 :ریشلا عانتنا ندکمجا

 ؛شلوا قفوم هغلوب قازرا هداروب : كزداک (انامازاق) اک وص یا ییاودرا

 ِ .ردشل | ےدقت رانابرق هرزوآ قلوا نارکش تفالع هرادوصم هدردنگنا

 ۔ریدتیاارجا رلکلنش قالراپ تباغ هدنندوع ء(زوس) ردنکسا مر مر
 : ءرونولو هدنناب هدنازقور یسهحوز هدهرص وا . یدشم ی رقن لر

 ۰ یدنکه ردنکسا .یدروییدا جاودزا ہد ندنرازیق كناراذمحمرآ ردنکسا طقف
 ۰ نادناخ .یدشما موزت هلو یتسیف هه ۍسود هدیزیقرکید كناراد یکییدتیا جاودزا
  نوتویو موزت هتناسکس ندنرللارنج الودنکما ہدزیقردق ناسکس بومه یرادمکح
 ` قیوشت هحاودزا دو را ردنکسا .یدشلدا ارحا 19 بهرانوکود و

  ندودرا هسرزوایبوشن و ء كردنکسا .یدرولیا دعویراهده نوکود ہرانا روسدیا

  ارکوص اهد .یدشلآ یراهده نوکود هدیمهلج شا جاودزا رکسع کی ییا
 ۱ هردنکسا رلرکسع طقف .یدشعادعو ینکجهدوا هدی راجرو كسکره ردنکسا
 3 ق وح رب ههاکودراردن کسا .ید راشم هم هدا تراسج ولرد رب Saal وس ی رامسا یشراق

 ۲۳۳۲ ںی ول لرتوثا الفاک ى زارزؤا «نشعر روق رهصام
 | ,یدرویلیدیاەدات لاح رد هراپوب ءرویلیوس یتیدلواردقەن كنجروب «رویلک رباربءلبا
 1 .یدشمهدوا جروب قلتالات ۷۰۰۰۰ هلتروص وب ردنکسا

 ۲ ندنرلحنک نارا نوجما قمریدشیراق هنیراکسا ینراهعبت یکی ردنکسا
 اک هدنلوصا انودک ام .یدشللا لیکشت هعطق رب ندرلنو «شمالپوط یشک ۰



 ۲ : ردنکسا كو و

 هجراپ هحراپ یراباوئا « شلوزو یراحالس . یدراروسیدیا هفاسم عطق هدنتلا
 لوھجم هدیدمش یرانوا ۰ روبلآ ءرابتعا رظن چیه قو ردنکسا . یدشلو

 . یدروسدبا وزرا كم بک نداوح ی عساو نوجما كمروتوک هراتکلم

 هن زه شناف) قئرا ہرانا : شمالبوط هنفارطا یرانادناموف نوو ر

 2اتس ناازو یکتا یدشطا حاضیا یغیداملاق یش رب هقشاب ندکمهلب رلیا ردن

 هجنراو ( هقراطلا لبج  هنیرانوتس لوکره «كجهدیا تدوع ہلیقیرط یزفروک
 هنیرزوا یتاعلاطم وب كردنکسا . یدقجالآ هنسرادا ریز ییارفآ لیمکت ردن

 هنسرزوا كلوب .یدراشمهمهدیا تراسج هابب هفمراقبج یراسس رانادناموق نوتو

 هنی ء شعد « ! نیسهیوس « هسرویروک قفاوم یالپ وب مک ندزکجا» :ردنکس
 : قرهقح هانروا طباض رب رابتخا تیاہن . یدشمهمریو باوج هسمیک رب چیه
 هعد »! روتوک ہہانودک ام قوا یو نمهدک هبیرابا هدایز اهد ودرا»

 ۔روز یهسمیک چیه كنسیدنک ًاتاذ هنیرزوا یناوج وب كطباض رایتخا ءردنکس
 كرانتسبا هبلع ءاس ینکجهاسهدک هدهنشاب زکلاپ كنسدنک هفام عم «ینغیداما

 نوک چوا ء شمتک هنیرداچ ارکوص «شمهلیوس یرلکج هلی هلک رار هلیسیدنک

 . یدشمەملا یدربقال هلا هسمیک چیه قرهیمقیچ ہی یراشیل
 ی رکف راد وصم ردنکسا هعامقح سس ر ہنی ندودرا ې وک یحنحوا

 .یدشاروهظ انف یراقاصرغاب كنابرق طقفء شتا دقت نابرقرب نوما قمالک |

 رورس رب مظع هدفرط سه < شمرو ی سما تدوع هتسودرا هضیرزوا كنو

 یدشلک هلوصح

 .یدشمریدتیا اشنا بارحم کیانوا كسکوب یکه لوق لواندندوع «ردنکسا
 ارجا راوشوق یل تا وایای كنیرکسع «شمریدتیا مدقت رانابرقهدنک وا رابارحم و ارک وص

 .یدروسدیا تدوع هناتسلاتو یسودرا زدی قا .ىدشملا هدعاسم هنیرلم'ا

 اشنا اعانودرب ردنکسا نامز یبدلیا تدوع هنیداوج یرهن (بسادبه) ودرا

 ہدوگ ینرهت دنس ارکوس +(پسادیه) اوا ها ي "ا
 یلاها نوتو .یدرولیا بیقعت یردنکسا ندلحاس ییاره ہد یسیلک مسق كنودرا

 ردنکسا . یدر وشوشوف هرللحاس نبقآ نیقا نوجا كمروک یرفظم لاعف و جنکو

 ۰ شلربا نداعانود هدارو طقف . یدشغا ردق هنساتلد كنمرهن (دنس) هلتروص و

 ٦ ؟ دلج یوم جرات «قیقر .ده
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 تۇرام درک سا
 شو کم رو اعلا م ی اننا

 ےک مایطوا 7 7

 یس لر رسا
 تعفعذن كؤ زر

 ا دراز اف انک



REEL SHEE SAلی سس  
 ۔





  4٠یو غرا -

 كردیا بقعت ین یداو رب راط ۰ شا" چ یداوس ۱۵۰۰۰ (هدزوا قلوا ندرا

 ۱ ارکوص ندقدلوا قفوم ےک ےک یرهن هنس وا . یدشغا هتسداو (دنس :سودنآ)
 ٣ نالا ربخ یک مع ٤ 4تا .یدشمالشاب کم هلب رای وضغوط هسرلحما ناتسدنه

 و رکید « شما قاشا هلردبا لاقتسا یردتکسا ۰ لسفاط ندنرارادمکح دنه

 3 عق وم ا کی رہن (بسادیھ)رار هلب رللیف و یرایراوسەد سوروب «رادمکح

 حس سس هتسشراق كسوروب کلا ۔ٰیدشلا تست
 حر

 . ندهطقنرب رکید ارکوص «شماللو هعطقر اپ ۲ کش

 دش لا ضرعت هسورو لردیارورص یرہن

 هرارف ین رایراوس دنه یضرعت وارد ا ا ے 4 ۳

 . هنیراسقنالاف كردنکسا رللف .یدشاروبع 0 2
 یرانو رایراوس طقف «راشموروب ورغوط 0 ا

 ۔رکسع دنهرلابف نوتوب زی وکر وا روت وک روا ۸
 هداننآ و .یدراشمالشاب هرارف كرمزا ین را

 :شلوا فلت لف ۱۰۰ هللا یٹک پب

 هسوروب گنا .ردشعالارا هدسورو

 هنس دن هدیغللارف یتح < ءشماع اب یثر چه " رس

 . ردشعا قاشا قاشا هلسورو قرەقارب 0 یرکسعدنه . -

 ٹاس وارد هو :هنسیدنک نامزکیدتبا زیسا یسورو ردنکسا هروک هتباور
 رب صوصخم هرالارق» : ندامزو ین روط چیه هدسورو « شعا لاّوس هسد «؟كسرویتسیا

 2 ںویقارب کس یفللارق هسیا هل وا» :قرانالشوخ هدایز ك اکو ا هد :«! هلماعم

 هردشع د روا دعو هدیمکج هلو وب اھد تاق ر

 ٢٢۶ (باج) دردا ترج ورضوط هیرلیا اتاد ردکسا نم 49

 8۳ .( ناف ) یدصتم .N یتٹلوا لضاو هس یدرع لر رنک

 : 1 اهد یرارکسع نامز ییدلک تراوخ یرہ (سزافه) طقف .یدکمهلر لیا ردق

 ۱ کس یلاوالشاب هرفس یسودرا ردنکسا . یدراشلا عاتمإ ندکمتک یرلیا هدایز

 ۱ هللا ارجا یراهراحنادیم كوب و كي هدنفرظ هنسزکسوب ےن .یدشلوا هنس

 كلوب ندک هبهننآ ند بت لاس و .یدشمشالقازوا هداعلا قوف ندانودک ام

 رارومغای یدام «ههدنجما راروماج یربندنوک شعب رارکسع .یدردق یلشمزو نامہ



۱ 

 ۳۳۹ ردنکسا لو وہ

 م هبهسمک چیه ارابتعا ندخمرات وا ردنکسا هروک هتیاور . ردشماعوق یش
 سوخرابقانآ ندننوفوص ناو نوجا ناکست یرتٹکلا هداتنا وا ہردشمهما

 هکو لاح ء یتنیدلوا دوبعم رپ كنسیدنک هردنکسا سوخراسقانا . ردشارغاج
 .ردشمہلیوس ینسمالوا مدانندنتکر حو نوجما ینیدلوا ہنالداع یتکرحھ كرادوسم

 رکو اد هدنسیشراق هدیردنکسا یک یرلقدباپ هتیرازادمکح سا رلیارا

 .ىدتمهتسدا كا روج و رد هدنسدش راق هدیرلیلانودک ام رس :.یدررالبالب

 حیبقت یتد'ز عو دارد وجر

 .یدراشلوایغار را یار ۱۱ ۷
 هد واک دان ودک ام سوردن ساق قح

 ندهلوک ممروکرروک ینداعو هعفدكلبا

 یدنک الراٹکیا ا ۰ یدشملساب

 هل.-ودرا نوجما قمر دزاب ی رافسا
 یضار اکوہ سینهتسیلاق یکیدربتکز ارب
 كوو وضکسا نوک رب «یدشمالوا

 درک نخ ءدکلنمو و یدشعاب كلنشرب

 ءرونکوح زد زلکرملک هنکوا دل ردنکسا

 هلا هسو رپ لباقم کو هدر دتکشا

 یوم 1 یر دنه سیهتننیلاق طقف .'یدر 2۱ اقا
 هدردننکنا یتا فرش ووس و یعەقیص ی اج داردنکسا رک رک

 : ۱ : یدشطا عانتما ندکع وا یس هتسلاف

 یردنکسا بت ند (لارق دالوا) نداهظفاحم ین رداچ كردنکسا رک ون یو و

 موکح همادعا هدیسهلج نامز یفیدقبج هنادیم قاشا و . یدرلشمتا قافا نوجا كا فات

 یسیهتسلاق ردنکسا هروک هتاور . ردشعولوا مادعا هلیتفص قوشم هدسههتسیلاق :شادیا

 ۱ ی یا ید شم 1 سین هتسدلاق «شع هلکوروس هرص یثب كنسودرا بورد وق هەق 22

 ۰ و و ا گر

 هناتسدنه ارکوص نک دانا لاک ا یک وا

 و رب چیه هناتسدنه ردق هنامز وا .یدشملا تکرح وضوط

 ءروینولوا نظربرب هداعلاقراخ هجراینانوی نونو ناتسدنه .یدشمامصاب قایا یل اپ

 ہیتقو یی اوحوب ہرویلیدیا لقا راەناسفا بیو بیرغ ہدنقح یسلاها و تورث

 یکرلنوہ ہدردنکسا .یدروینولوا تباور یرلدتیا حتف كسیلفاہھ ہلا سوکاب

 یرهس ہناّدس رنھ

 .یدشظا دعفرشو ناشهطساو رب یی نوح ایسیدنکی یحتف كناتس دنه «شمهتسب | قاب

 -رابراب یمظعا مسق) «هدایپ ۱۲۰۰۰۰ نوچیا كما حتف یناتسدنه ریل



 ۳ یوم حران ۳۳۸

 و «ندنرشادق را حالس هدتفاض یيیدرو هنو رش زاروکسوسد ءاردنکسا

 .یدروینولو رضاح هدسوتیلبق هراق ناراتروق یتابح هدنسه راح نادم سوق

 | ندحعادم نا ہلیوس نوحا ہنسا ندنفیدلوا مدآ رب ترسو رورغم تیاغ سوتلف

 ۱۱ ۰۰ ردتکسا لوا نایاش ه-دم كشاف لصا «هردنکسایتح .یدشملقیض تاج
 ۱ .:یدشم هل وسیننادنول ون شمال ر ضاحك نسا ناافاف تنگ هر مدار اکنایتساا

 کک هو : اباطخ هردنکسا ارکوص ۱
 ا اأ زکلای رادومعم هکنوح .كسزامالوا

 . ںایلایٹودک امکلکوی وب سیا نس.رارروک یا
 ل 3 لاکا ۲ وص .یدشعد « !كدنازاق هدنهاس

 ۱۳۰۱۳2 ی رازوک «نتمقلاق ندءرفس هلتدح .
 ۱۱ ۰ مدیا هسالوا ند : كراکید ورغوط
 ۲ 2۷۰ « ! هادقجالوا و هدسوقنارغ
 1 : اح هجرد كوص کو دلا یت

 ۱۱۱۱۲۲۲ 1 ردنکسا . یدشملقیم

 || یخ «شعالرف هنسافق كسوتابق یر
 ۱۳ ۷۷ تارا یحیلق قرهعاق هداك
 ۱ یحلم هاردنکسایرب ندن راظفاح :یدعم

 هقارطا ہد یجاق رب ندرلیلتوعد «شمالفاص
 ٣ دید ناشمشیلاح هننکست ی دح كرەشوشوا

 ا رابط ندهطوا یسوتلق بوت :وط ندنلوق یراتسود كسوتسلق هدندفرطرب

 . ینرازوک «شمرکیرجا ندوباقرب هقشاب رارکت سوتیلق طقف . یدراشمروتوک
 5 ۳ح راتداع ررر ه راتاو :  كسيدسروا كرکید هردنکسا
 كم ندنرظفاحم رر لاک ردنک-هنیرزواكنو :نشموقوا ینعرصم یهدنلأم
 ۳۳۲ ۱و رکا طقف . یدعمالهجرا هدنآ وا یسوتیلبق «شلآ یتسیغراق
 مل شمهتسیا كجا فلت هدیتسیدنک اک اهد ء شلوا بذعم هجرد

 شمامقبج یراشبطندنرداج نوک وا ماج ردنکسا .ردراشلوا منام راک مدنفارطا
 .جیههنیزغآ ءشقِاراتن هنسیدنک «شک ود یراشای زوکهنامدان نوجا سوتیلیق
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 ا متر جم ۹

 انودک أم نالوا بولغم رارابراب ہدہقرش وه شمالشاب ہکمەل وس قرش ر یر ندرلىلتوعد

 قمردصوص یفیرح قرالوا ریکلد ندنو ی ریتم كا كرلبلت وعد .یدشلا حیبش ین رالارنح

 . ردشل | سا یک ا ماود ہدتشقرک قرالوا عنام اکو ردنکسا طقف ءشمەتسبا



 یر رات ۳۳۹

 ہردشللا میلست هنسهئاع كناراد نوجما یرلالآ ینماقتنا كنیرلاباب ارکوص ندقدنآ
 .٣٣ ۰ لا کلپ اک وض ندکدنتا زارحا یزاتبرفظم و ردنکسا

  یهدارو ؛ شق ہراحم ہلبا ماوقا لقتسم و عحش ندیا تماقا هد( نایدغص ) و

 .ردشمشاغوا هجا نوحا كما طض یراەعلق

 هارو یر ندنرایلاو نارا .یدشلدبا ان. هنرزوا اباقرب كبد تباغ یر ندراەعلقوب

 كراداناق» : نامز ییدلبا فیلکت یتسالوا میلست ننگ ردتکسا «شمشلرب رار ہللا یسهلناع

 اکوا هسراقبح میک لوا كلبا هنسهم كناباق ردنکسا هنرزوا كن و . یدشمروص هسد ا

 باخ ا ات ہلتروص و ءشقعادعو یتکحهر و نالا ۰ هب یجنجوا ۱ هب یجنکیا ۰۱۲

 ردنکسا لاو «شمقبح هنس هم كب هعاق < شعامریط هب اباق یٹک ییا نوا و هتشدا .یدشلا

 كنازقور یزق كنلاو ءردنکسا .ردشلوا میلست لاحرد قرالوا ناریح هنتراسجو ك رک

 ءردشغا جاودزا هلسیدنک قرالوا بولحم هت و نسح

 ا اکو ندقدوا تک اماع هناربا ردنکسا
 یمیابط ار تا

 هنشاب یتح .یدشمالثناپ هسقعآ هدیتالماعم و تاداع كنہرا

 نیمزبوناز كنسهعمت هدنسبشراق « شك هسلا رپ ضایب هنسهقرآ «جات رب یهو
 ہکمما یمہلماعم شادقرا هنیرللارق ناک داز انودک ام طقف .یدشلا بلط یتسالوا

 ولرد رب هنالوح وہ نلک هعوقو هدنلاوحا كردنکسا نوجما یراقدنولو نیقشیلآ
 كمریدلوا یردنکسا «تاوذ ضعب نالواریکلد ندلاحوش . یدراشمهمهدیا لمحت

 وہ یاطولف لغوا كنوینهمراپ یتح .یدراسشم یا دقع هاس قافتارب یخ نوچیا
 هنادیمندنف رطیر هقشاب تیاہن «شمهمردزس ههسمکطقف «شلوارادربخ ندقافتا

 هدنقح ۰ شمریدتبا فقوت یلغوا كنوسهمراپ ردنکسا نامز وا .یدشلراقح
 . یدشلا موکح همادعا یساطولف هدودرا ءشٌحِا كرت ہیودرا یمکح كحج هلی ریو
 رابتخا هدهرص و ..یدشلدیا فلت هدکلرب هلیراقوح رب ندنساحا «ساطولف
 طقف . یدرونولو روم هر هظف اع یار ۶ هارد کا هد( ناناقآ ) نومهمراپ

 سرود نا ہ٭ : (ناناقآر نوجا ینیدق روق ندنغج هقج ناصع رب ر کا

 .شمرو را ین وتکم د كردنکسا رهام ۰ شمردنوک رومام رب لرٹردنس

 . ردشلب | فلت نکروقوا قوتکم یومهمراب

 قر اداقرام) ارکوض هس کا ردنکسا
 کسا ءشمجا هلضف یرب ندرلیلتوعد هدهرفس ماشقآ وا . یدشمریدتا ارجا كلنش رب

 هدهروک هتاور ر د . یدشمهل وس ینغیدلوا قاف هلس هسرلقاره تح و هراروکسوسد
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aمج ی وا  

 o ردنکسا كونو

 هدنروص رب یلتدش یاراد « شمردشلرپ ہیاروب یعانغ ء شمورو هب اوا

 لوب هرتمواک ٤۸۰ هدنوک رپ نوا ءدنسانئا تقعت وہ ردنکسا .ردش#الغ کک

 ناربا نامز یتیدلوا لصاو هنرالحاس رزح رح « هراوج (یاغار) .ردشمورو

 ربخینکیدتک هنیرافرط (خلب « نایتخاب) رار ہلبا اراد كصوزەب ندنرالاو

 ندکدورو هدنسان روا رالوح هحیکی وا وت و هلا یداوښ ٥۶۰ لاحرد شا

 فداصتهارا دار و

 نلک هعوقو .ردشعا

 صورهب 0 هده رام

 دبا نفد هنس را سج

 هدنا ربا را <« شم

 هقشاب ندرت

 .ردشلاق را هلبسیدنگ یاراد

 رلیلەط رایسا ہدانئا و - الروز ےک رار

 هداک | كد و نما .الوا قفا

 ہت یدنک اراد هام
 و تاو ۳ ردشعا فلت هللا

 یراوس بو

 و ولاغهم) یقرابالب وط

 ورو هننرزوآ (سٍ

 ۱ (ردهدنو اه هزوم) 8 27

 زہ ) ۲۳۲۳۰ ( 

 ۔ر) ی دسح كناراد

 هم رش ( سل ون هس

 لر س ورطاب درو ردن وکر لرادمکح

 زتٹکنا ٤ یدشلا فلت یس ی ار ق هطراب ا « شا بولغم یرلن و هل وق رگ نیک

 نارا زب » : هننیرارکسعو شما بلط نهرقرق ندەطراپسا نامز یفیدلآ یتداوحوب هدناربا
 .ردشعد<!شلوا یه راجهراف رب ہدەد(یداقرآ) نکریشیلاچ ہو ینغلروطاربعا

 رادمکح هنبرایدنک یردنکسا یمظعا مسقناہ كنیرایلاو نارہاءدیلوطانآ

 ون ,یتسالباب نارا یمودرا رمظم ل کناه ی ٦ عورشم

 كشف ارکوص ودا نسسات يرپش ( تارھ «ددنکسا ) را 8
 ۰ ناب رتخاب) 0 روتا یرلهم یهدنعاف را e < + + + هدبرلا وه لرد و یزو

 ردنکسا . یدرویلک هنیرلکوا ( ایرددرپس « سوزقوا ) كرەنیا هنیرلارح ( خلب

 ینیدیوف هرز وا شم ردلوط هل راد امص یرامولوط شعب رامولوط هل راب رد رداح 1

 . یدشمربع ندرہن و ینسودرا قراپای رللاص هلرلهتخت 3
 قایاط زیب رب 0 شا ہد یصوره نو رس يزن ردا



  ۲۳٤یوم خیرات .

 ہد یثراقهرلد وہ «شملسهلک مارآ یبار قحن ر دق ه( سه الاف) «هکه لتر وصوا .یدرل

 ۱ ان وارکوص اهد یسک بوک قرهنمالآ یرازبحرابارا «شملخآ راسقنالاف

 -ردتسا ودا نوتو هتيرزوا تقفومو اراد .یدشمک هنس هرص ممانغ

 یک ینیدلوا قفوم هغم راب ی ودرا و یسراوس فیذخ 2تک ا طقف؛ . یدثمم

 کت تول هاراد .یشلاط ثا كنودرا راز آو یشالاف هدزدنکسا
 یراقجالوا راجود رلینارا ارکوصزارب ہروہیروکندقازوا یو اراد .یدشمالشاب
 ۱ . یدراروییدیا رارف اڑ هلبا اراد ككرهکروا هدلاح اف ندتشهد

 لخاد ردقهنهاکودرا انودک ام هدزک «یرایراوس نارباو دنه هداتئا و

 ندردنکساكرهل دبا هطاحاهدنفرط نمشد هدحانج لوصهسیازومهمراب .یدراشلوا

 یراوس رب فشک كنمشد شمش هدهارو ردنکسا . یدروسدیا بلط دادما

 اور اتم ندهراخر هازبروخ «شعا ارجا ضرعتر لتدش هتسهعطق

 هلا یس هارآ كنح كناراد نامر ییدلک ء(لسرا) نو ترا ا .یدشلا

 .یدشلبا رارف ه6ایدم) ہللا یتعم نوتوب اراد «شلو یراحالسو یازخ
 كرەتباەحتوب یرہن (هلجد) هنیرزوا تیرفظم قالراپوب ردنکسا رو مر
 یا کا اره کی سهسلا كلنش یلاهانوو «شمورو ه(لباب) و وع

 ۱ ہت راز کن رک ءا لبا) هدنروض ر لئاش ردنکسا ,یدشل هلانقتسا

 .ردش ریدتیارامعا یرادبعم نانولوا بیرخم ندنفرط سخرس شه میدقت نابرق
 رر یرات اپ نولو «شعرک تر سض كنغلر وطاربما نارا قترا زدنکتسا

 تک ی زور الوا رکنا .یدعمتالپالوف هداملاقوف ینا طظ رب
 ۱ تدقرط یتخوس «اوقوف راشاط رادتمق ہللا نالات ۵۰۰۰۰ هدارو
 تارک ااو رارکع یرالکهو «شلو ین رالکه نانو نلیرتک

 ۰ که سوا برا طقو .ردشمورو هنرزوا ( سلوهسرپ ) وذ

 نوجیا ییدلدپا ہظئفاحم زدنفرط یر ندنرلبلاو ناربا ہللوق رب ردق هداب ۰

 ۱۲۰۰۰۰ ہدمداروب نامز ییدلک ء(سیلوہهسر) نک لک رج غاط دا

 ینیدلوا شوخرس «دتفاض رب نلیریو هحک ردنکسا هروک هتیاور .ردشلو نالات

 ردش ہر دقای یارس سیل و سر نوجا و ینماقتنا كترادنعم ناو هدد رص

 (ناتاقأر هب (اید٭) اس ندکدتا طض هدی رهش ) داغ راساب ) 3 تک

 تر ییہ ے 3آ یم ار و فخر اس ا سے جر ںی تی ےس جن ھے کس سج ےس



 :NN ردنکسا كونو

 . یدشمل ر دشلرب ههاکودرا هدنسشراق نمشد یتسودرا :ردنکسا .یدراو ی

 ردنا .یدروبلوروک هو ارح نوتو «ندئازوا یرلشتا هک و درا كتمشد

 لاحرد ضرعت هنمشد نوننهمرابیتح .یدشمهتسا كمریدتا تحارتسا 2 ا

 .یدشم رویاوج «!مهتسیاقلاحیترفظم«ن» :ردنکسانامزییدلباهصوتیتسلدبا ا
 نوکوا .یدشلاق هبوب واهسیا یحابص هبرام ؛شعای جک كي هحیک وا ردنکسا

 زامقلاقراقلاقندنغانایردنکسا .یدراشلوا روبح هفمر دنایوایردنکسا یناکرا یتیعم

 (ندتسازوم 2 هدسهیمو) یه رام هلا اراد ها ردنکسا

 (ردهدنسهزوم ی وان )

 هراحانجیرلبراوس ہہزکص ی(سقئالاف) «شعوق هنماظن برام ینسودرا لاحرد
 : شمنک راضام هنن هدیسیدنک ,یدشعوقلآ طاتحا ر دیک و
 .یدشلا |هدهعردیتسادناموق كحانج غاص قرال | نهاکرب نیم هلبا لیلکا نوتل | یشاب
 مات ك(سقنالاف) هدزک م هللا یسیراوسناریاو یرارکسع نانو یلترجا هسیا اراد
 .یدرونولو هدنسشراق

 یلطخ نمشد «شمشوق ورظوط هحانجغاص زامالشاب رالشاب ہبراحم ردنکسا

 كنج هداراد هدهرص و . یدشعا ضرعت هو یسەہج نمشد نوما قمرای

 اود ام طقف .یدشلا تک توو یهلولو ه راح «شمروبلاص ین راهارآ

 رازادناربت .یدراروبلس ینکج هلیدیا هلباقم هلتروص ہن یشراق هنسرلهارا كنج ریل "

 -رویبررود هلتیقفوم لاک یرانوب «راروینآ هنرزوا رابجهبارآ ہلراربکداب ہدایز ئا "



 . یوم خیرات ۳۳۲

 ۱ دسک یرلکک را ارکوص ندقدلآ یرپش ردنکسا .یدشلوا قفوم هطض یرپش
 دیلقت هلیشآ ردنکسا هروک هتباور . یدشعاص یک ربسا هدیراقج وج هلرلنبداق

 هلرهش هعفد ید ینا  شمریک شباق رب هنیرقیا كنسیلاو هزغ نوجا كمي

 ۱۱۳۱ اتيا هلن تبعت هفمروط یشراق هردنکسا یسلاو رصم

 ارکوص «شعا مدقن رانابرق هننزوکوا سیا «شمرک هتتناپ نرصم ءہ(سیفنم)
 هد(پوناق) . یدشمروط هدنعقوم (پولاق) ٠شلک ردق هزکد هو یرہن (لس)

 هتشا کا .یدروسدا لیاقت ناملرب یسطو اک تان یمهطا (سوراف)

 یالب كرش . ردشعا صا ینساس كسرپش (ههردنکسا) هنسلش را كنەطا و

 كمزیج هنرزوا قاریوطیتقومكرانادبم هلراقاقوسیتح «شمزبج تاذلاب ردنکسا

 .هدیا بک اتا كرہش لاح و .شلدبا تراشا ہللوا ندشلداع ولو ربشابت نوجما

 1 .ردشعولوا دع لبلد رپ هتکرو تور کج
 . ردشعود ندنلو نوجا تراز ین دبعم (نومآ) كرلیلرصم ارکوص اهد ردنکسا

 چیه هدنناب هردنکنا .یدرتعمو مرتحم هداعلاقوف هجرلیلرصمو هدنبیغ كرصم یدبعم نومآ

 .ردرلشلوارهظم هنناطخ (هداز دوبعم) «شعالاوئس ندنهاک < شک دم نکیا قو ےن

 هلدوبعم ارابتعا ندخیرات و ردنکسا . ردرلشعد (لغوا كوما) هنسیدنکرلیلرصم ازکوص
 کوس هنس چاقرب ردم الشات کا دع قاف هرلناسنا اش نسدنک لیلا یناونع یلغوا

 تک فیلکت ینرلغا قیدصت یتلاور کن ید نک رهردنوک رارومأم هراناتوب ردنکسا
 « ۲ نیسد دوم هنسیدنک هرٹتسپیا « زروس دنا 7-۲۰23 هراندنکسا ز» :رلیل هطرایسا نامز

 ۹ .ردرلشمر و ینیاوح
 هقرش ارکوص ندقدلوا 6 اح هرصم ہلیاەیروس ردنکسا

 هضرعآ ندفرط رب چه « شمالشاب کمورو ورغوط

 ہردنکسا هداراد هدءرصوت .(۳۳۱) یدشمع یرارہنەلجدو تارفندالوا راحود

۶ 

 یس هاگ ناز لس

 اهد رفس و ازاد .یدروسدبا راظتنا هدنساووا (الهمانواخ ) هدنراوج ( لسرا)
 هداس نولنمر یو كنودرا و .یدشلوا قفوم هغمالبوط ودرار كوو

 ءاراد .یدک م ندلف ۱۵و یسهارآ كنج ۲۰۰ زهح ہلراناہربط «یراوس ۰

 یسودراطقف .یدشمتلزود ینمز نوجا یراملیهد.ا تکرح یالوق كنیراهبارآ
 ۱ قشنراقام راق « کم ندرارواکنج بوسنم هتلم ره یک یسودرا سخرس قبط

 ۷/۰ ۰ + ہلا هدا ۶۰۰۰۰ هسلا هدننعم اڑ ٹکا .یدلکشتم ندنغفہ ناسنا ۳4

ES 

3 

7 

3 
1 0 
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 :مجب دہ وو



 .یدشمردتاار حا یمسر 3

 قتسانح هل رل هلعشم هحک و ا ۔

 ەش راي ء رودس اي یراد و وا

 ۔ اھا هج رلکس ندا كارتشا

 ۔ولوب راملعشم ہدنلا كننل

 اس ںیتگگ .یدروس

 كليا هدنرزوا یراروس

 هدوبعم یتلا ناجا ییدک
 غ یدروشیا ادها

 لوا ندنسهرصاحم روص

 هردنکسا اراد یرادمکع ناربا

 دا ۹ همزاب نوک ۸

 هتلادع دكرد:کسا هدب وتکم ۳

 ندنکیدتبا ارجا برحرب یفانم
 :روبدا تاکش ییالوط ا

 نستا ملت ینہ لا تاک ۲

 مدقت هلباقلاب هدكنسدنکو 8

 EEN ردنکسا كوو

 .یدشٌما صا یتساملبناص قرالوا ربسا كنللاها نونو هرزوا قلوا یتتسم ینک
 ءنیبا رب قال اپ هنمان (تراقلم) سلفاره الوا یترفظم قالراپ وب رڈنکسا 1
 ل یو هدر شق لی لیا ییدق نارف ر ا امد ا

 لس یدنک یتح «هدیاوج یید

 هدهنسیدنکه سلوا قجالوا ملست
 ۔۔ہل دبا هلماعم هنابانجبااع تباق

 لاقم ٌهوالعو شا ناب کج
 کب هلو ندو » : قرالوا

 4 ههسرولوا قحهزاب نو

 .یک روسزاب هکنارقا ۳

 .یکروس زا هنلارق ایسا رپ «لکد

 .یا(روص) . یدشعد « ! هزاب

 ردنکسا هدانا ییدتام رصاحم

 یوم ای اک نداراد

 هدنن وتکم و اراد . یدشل آ

 هللا نالات ۱۰۰۰۰ هردنکسا
 ردق ه هجراو هضنرہن تارف

 .هد هقشاب ندنو و ناسا نونو

 .قرالوا هجوز یلئرپ ندنرازق

 نومهمراپ ء یدروسدا مد

 .:هردنکسا زام وط رایوط ینو

 كوف ینو مدنا هسلواردنکسا»

 حر در ناسا «شعد « مدردبا (شکولوی هداسیذم) ردنکما دوو روا ناس رک کج هدنا تصلاخ "

 هدب مدیا هسلوا نوسهمراپ » (ردهدنویاه ۂزوم) ڼو r رال ید 8

 .نارا هن كنسيدنک قرازا باوح رب هاراد تک یص ردشع ولو هدنناوج « مدردہا لوبق "

 ا نا ینغیداملوا یا هنس هش زخ هده هنسیضارا 3

 یسا۔ كنم راسا
 «شمهتساا اولآ ی رش (ہنغ) هدلو .یدشموروبم(رصم)

 هنسرزواهبن رپ نیقای ہزکد یرهش (هزغ) .یدشللا عانتما ندقلوا ملسترهش طقف "
 .هرهش ردنکسا ۰. یدرونولو طاع ہلا رود رب كسکو ینارطا . یدشل یا ۲

 هنفارطا كرش هسرزوا كلوب . یدشعالاراپ .دضرعت یاننا طقف .شعا ضر

 ارکوص ندهرصاح یآ چ وا ما «شمریدتا اشنا هسارترب هدنکلکسکو مدق ۵۰ "



 هدیولک 4ک وا یرهش (یت ںوص) نالوا یسلذوش لا كرازہش و طقف ۔یدرویل

 هدنسوزرا كمرک هرهش نوجا مدقت نابرف هسلقاره یدوعم روص و یدج

 یراقجهبماقارب نوجا ندنراروس یینجارب چیه یسلاها روص «نامز ینیدولوب
 . یدشهالشاب کا ءرصاح یرہش (دوص) ردنکسا نامز وا .یدراشلا نایب

 7 وا اس هضَسرزوا هطا قلایاق 6 هدقاز وا هرتمولک مرای ندهرف 5 ء(روص)

 ا .یدرومول و طاح هل راو درب هدنعاش را هرتم قرققارطا ر .یدشم ول

 ار هلرهش ےااودکق نوجما ینیدالوایساعانودكجهدما هقولبآ ندتهج زکد
 نوحآ قمردشالبالوق یطض كرش ردنکسا . یدروسدبا هظفاحم امام یلاصتا
 تک لادن و .یدشمردشا اشنا دس رب حلق ت اے (روص) لا ءرق

 قمریدلوط یزاغو نرد طقف ؛راط کهدننب هطا هللا ءرق «شمروس نوزوا كب

 یندالشاب هغمشالقای هتنراروس كرهش دس .یدشملکح تالکشم هدایز كب نوحا

 کیا و نوجا هظفاع یرلهلم ء راشمقیب ی رهلکسا یسلاها روص نامز
 ء یدراششاب الماک یهلوق ناشخا

 کا آراد رەلا ۰ ندکنف ۰ ۱۲۰ ندسیرفق € ا هده رص ول مات

 کیس هنس ران ا یرایک هجنوروک یناعانود و یسلاحا روص .یدشنوا قفوم

 اا هراروس كراك یک ی یدلیا ككرادت یناعانود ردنکسا .یدراشلوا روح

 توس لرہش نا ردا لعاب تام و شعلزبع هدى راهحراپ ایاق نالوا منام

 کک سون لش  رسکسا : یدکی کم ود هلراتلا برج ی را

 ٣ شو اف وص .یدر لیا قوس رکسع ہلراھکا' هارو ءزونخآ

 ۱۶ 1 یراق ندفرط رب ردنکسا . یدرومریو یرما موج نوجما

 یراروس كرہش رکسع نوتوہ ندفرط رکید «روببرردتیا ضرعت هنیراذاما بونجو
 تے سس ردتکا ىج . یدزونلب ضرعت هدنامز ناع ثرزوا
 ؛شمشیلاج٭ی هعفادم ہدراقاقوسیراٹدنک یسلاها روص «شمرک ہرہش هلبا دارفا

 . یدرلشم ر و تافلت یک رن ۰۰ هدراهراګ وہ

 هدد رص یيدتا م اود ه رام . یدشعا تدح هدایز ك هر لر وص رکا

 ۔ریڈ هزکد ی رادسح. « روسک ی رلافق ۃروہزتک ةٹرزوا راربس یارما رک

 چاقرب ندناکداز هلا لارق ندیا اجتلا هنیدبعم ( تراقلم  یتح .یدروبنآ بوتال

DS a OSL 
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 رلنس داق نامز ییدریک هشرد

 ر 9 ٩ هوس

 ۳۲۹ ردنکسا كوبون

 ۱۰۰۰۰۰ ندراشار اهدهرامو .یدروسزآ یر رب ہدرادیحراط رایرارف نوو

 ےسمارا اراد ,یدشلوا فلت یراوس ۱۵۰ هللا هداس ۰ هدندراسلاسنودک ام

 هلرهن هننآ :شع آ ینایو ینسهسلا «یناقلاق هرکوص «شّما رارف نداووا كرەنیب
 هلردنکسا . یدشلوا عام هنسلدبا بیقعآ كنارادىلواح تنهحنک .یدشللا رارف
 كناراد یرارگسع رفظم

 یرلکدتہا طض ینهاکودرا

 ءیٹسەجوز «ینسهدلاو نامز
 یبا و ینلغوا «یتسه ربشمج

 -راشلو هدهاکود را یز

 . نیہ پر ید

 ۔ای كتارا رد

 . یدشمتشیا دایرف رب ہدنتھج

 لاوئس ینکی دلک ن دهر كدایرف و
 هلا یسهدلاو كناراد» نا

 نظ یدلوا یباراد ینەجوز:

 < ءرارو الغآ نوجما یرلکدتا

 كنو . یدشلرو باوج هسد

 ندنرارهنآ ردنکسا هشرزوا

 2 ءشمردنوک هنناي كرلنوب ینرب

 بوتا ہرا هشرزوا توادع رب هلا اراد ییدنک ًاتاذ «ینکچهدبا یسهلماعم هچیلارق رب
  هدنکسا نوک یسرا . یدشمر دلس کیدا ه رام نوجما قلآ ندنلآ یایسآ فرص

 ندنتمظع یهدنراوطا ءیسهدلاو كناراد .یدشلک هترابز یرلەچیلارقربارب هلانویتسیفهه.قتسود

 زار طقف . یدشهوج زد كرهیلبرلبا ورغوط هنکوا « شا نظ لارق ى ودتسیف هه ینالوط۔

 ین روط نوچ | كہا بوجحم ی داق ردنکسا .یدشمرشاش ینغجاپایە هع الک | ینغیدلک اب | رکوص

 .ردشع د «!ردردنکسا رب هدوا «كداملک ایھ :كرەدہا فطعرظن رب هن امستم هنس داق < شمام زود چیه

 یاراد ندیا رارف ورغوط هنیرابرک یرہن تارف « ردنکسا
 ورضوط هرللحاس نوجا كما طبض ىه( ہکینف ) «شئارپ

 وا ملست ررب درب یرارهش هر وس" نالا ربخ یتدورو كردنکسا .یدشمهل راپا



 ` یوم جرات ۳۲۸

 هده رص یحهحما یحالع مان کا طق؛ < اا بر جالعرب نوحا كا

 داعا الصا هنبط ہدہوتکم و . یدشلا بوتکم رب ندنفرط یرب ندنراتسود
 کت ندرادمکح نارا كلف ۰ روینولوا هضوت هردنکسا یسهقا
 هتناهاو ردنکسا طق . یدروسءهلبوس یتیدنولو هدنروصت كملنا فلت ینیدنک

 ءدالبرکید : شعازوا ورغوط هسلف یوتکم هللا رب ء شمەمریو لاتحا ًابعطق

 ۱ . ردشمربتب بوجیا یحالع

 كنارادطقف .یدشل | ماود هدهنشیورو و ءشلوا بایافش قیاحكی ردنکسا

 لحاس «روبک یراغاط سونامرآ ندلامش اراد .یدشمالاق لمحہ هلکب هلکب

 هنیرهش (سوسپبا) ینیدقارب یراهتسخ كردنکسا تیاهن ۰ یدرویلیرایا هوب
 ٹا و يدك . یدشللا لتق الماك یرابلهراپ کهدارو .شک
 -اربا ایوک « هکهلتروص وا . یدشلک هنیراوج ( سوسبا ) ككرهک نددیکرب هقشاپ
 .یدرلشلا تعضور یک شمراروبلک ندناربا هدرالانودک ام :ندئاتسنان وہ راس

 سوسا توق یسجو . یدنرابع ندشک ۱۰۰۰۰۰ توق یەدنتیعم اراد

 هدنکلشنک هرتهولک شب قحا و راط ناشقص هتسهدا راغاط هللا یزفروک
 كا كنسراوس نوا كلو . یدرومالبحآ ہلسماع هدنساتروا یداو ر قافوا

 ۲۰۰۰۰ هلا یراوس ۳۰۰۰۰ « ہلح رب نقاي هزکد .هحانج غاص ینمسق قوح

 هدلاح رب لمکم یناحبلست «هحانج لوص ندبا دادتما ردق هراغاط هدیزادنایت

 کر .ه یرلیا زار هدف یلغاط ۰ هللا ىسەدا ناتو ۳۸۰۰۰ نانولو

 1 یدشقارب هد رک قرء«ءمانالل وف هدشر, چیه هدیتسقاشم .یدشمر دشلرب

 ادم و شمردشل رب هحانج لوص و هفرط ندزکد ىو ەمراپ ردا

 تک ك هلایحانج غاص ارکوص . ىدشملا سا یتسالاق هدهمف

 کیا «نشملینآ یرایاربارب هلبا یرایراوس زلکربلک هنلزنم قوا رب مات «شمتایرایا
 .یدشلنا ناشیرپ كردیا ضرعت هنیزکم كنمشد « شمع یرهن کهدننب ودرا
 :یدراشمالشاب هک رارف یرلرکسع ناریا نوتو هتیرزوا یضرعت وب كردنکسا
 تعجر اراد « روسدیا تمواقم یرا رکسع ناتو ناولو هدنسودرا اراد زکلاپ

 _ هرایلالاست یتح .یدرویبرتسوک تابث ہدنرارپ نآلا رانوب هدلاح یکیدربو یرما
  طقف . یدرلشلوا قفوم هنمراتروق یرایدنک هدیرلیراوس ناربا ندیا ضرعت



 ئی هی اک
 ۳۲۳۷ رھپ كونو

 بکرا ندنرارکسع نانو هد( تەلم ) زکلای . یدشملا میدقت نابرق هنمان

 ناربادرپش یساعالود نانو هدهسنا شمهتسیا قمروط یثراف زار کک ٦

 ی( تەلىم ) ۳ .یدشلوا روح همنلست هدوا هحنلک لوا اهد ندنساع اب ود

 . یدشلا صخز یاع انود هحوروک ینغیداملاق موزل هباع انود قترآ بودا طض

 نالوا ٰیسرادا رک رح كن( ایراق ) هدوا ہ ہک ٰیدشلاق ودرا ر کل یدمش
 ردنکسا . یدیا یسودرا نانو نانولوب ہدنتسم كنونع هد(موردو «سانراقلاه)

 «شم ر, دلوط ینررلکدنخ ءشمیاءرصاحمیرہش «شم هتسیاقمربقیتوق هدكنودرا وب
 .یدشملکح یرک هبوقاییرهش نمروکرروک ی اح تںونع .یدشمر دق ٩

 هدنکوا ( یللدم ) ہدمرص رب یحمدا قوس هنرزوا ناتساو ینسودرا روپ ۱

 . یدشلنا بلح هنارا ناک ی رکن حد را دیک نا را «شعا تافو

 كاشدق یتح . یدرویمهتسیا قمروط جہ هنیرزوا زاتپوفظم وب ر
 صیخرت یرارکسع لهأتم زکلاب « رولآ ہراتعا رظن هلس یراقوغوص .شهدم

 پرص و قلغاط ردنکسا . یدروییدیا ماود هتشیوروب هدنراجما لوطا ا اا ر
 نالوا یسهرادا رقم ککسا كن(ایکیررف) هدنراهب كلیا یسهنس ۳٣ «شمک ۵ ندرار 9

 3 ےہ ے نودروغ )
 و .یدراو ارت رب صوصخ هنن رالارق ایکپریف یا هددصم ر هدنرهش (نودروغ)

 ردق هلآ وا ینو هک یدشعالغاب هلموکود رب قیشپراق ردق وا ههمارآ یغوردنو كنەبارآ

 رو باوح هدنقح موکودو « نهاک رب یسا یخ .یدشمامالوا قفوم هنجآ هم ل چیه

 یکی دلیب یو ردتگسا .يدشمهلب وس ینفجالوا لک هاند كنوا هسراجا مکی وکو د نامز یید

 . ردشمر ویلو هکیآ ین(یوکود نوندروغ) یک یجیلیق لاحرد نوا 1

EENر اوو ینرادمکح نارا اخوت ۔  

 ناررایرپ ندنسهنب ۵ .یّدشلبا راتفرک هبهشیدنا [ ی نو

 یراق ہردنکسا یهروس « شتالپوط ودرا رب نامودوق اراد نالوا سلاج هنتخت "
 نوجما ینیدلآ ربخ یو ردنکسا . یدشلک ہنلامش كنتلایا هروس نوجا هءفادم ١|
 ردنکسا ,یدشما٭(ایکیلک) كرهکیتسهلسلس (سوروط)یشراقهنیرادمکح نارا _

 هدنجما رت ناق هنیرلوص یلزوب كنيرهن ( سوندک) ندیا نایرج هدنیبهّزا یا
 ۔ہلوا ردن ا یک یھقنرآ .یدشلاق ہدنجما همتصر لتشهد یدوحو شرک 9 1

 ارس ا عیرس هتیدوجو « پیطف یبیط ء هلردنکسا . یدشلوا عناق ہاکج ۔ ۱



 یوم خیرات 7

 عضوم هدنسیرک یرہن ( سوقینارغ ) نوما كا هراحم هلردنکسا یسودرا نارا
 ندرلسان و هصاح ابو ندهداس یلترجا ۰ ۰. هللا یسیراوس نارا ۲۰۰۰۰ ودرا نامز ینیدلآ

 ۲ رے : .یدروی ولو بک
 املاقوفیربن (سوقینارغ) طقف .یدشلوالصاو ربارپ هلیسودرا ماشقآ وا ردنکسا

 یزح هفارطا < شمالشا هغلوا ماشقآ .ید رص ہدایز ك هدیرلاحاس یک یغیدلوا لیتنیقآ

 «شملوس نادا راظتنا هحاص نوجا هراحم ةر و .یدشکوج ییاراراق ر

 کے رو قافوا هلل وب ارکوص نک دز ر ۳ یک هملق قاچ » اط

 ا. درک تا تانیراوسو شعد «ازامالوا منام
 وجا فلا 0 تباغ لحاس طقف « روبلمتآ:هلحاس یشراق هلتدش لاک رلیراوس

 یلحاس 6 شمع یسودرا انودک ام هدهرص و .یدروبمالوا قفوم هغمةچ وارد رب

 قالراب هردنکسا ندقازوا . .یدروسنولو هدحانح غاص ودنا و یدشلا طض هلموح

 یءهدنلآ 6 یدشمشیرک هلتدش رب ر هحرد وا هب ه راح .یدرویلوروک یثورس ضا «یرلهرز

 ` هچراپهچ راپ یهدنلآس یرآ طتن ءشمهتسیا قلا نقار كسيرا ییاسنامزوا «شلربق یار

 : یتغاررتم كرفترب یلتهروف | رکوص ءردنکسا .یدشعد «!لو ینسەقشابھ دار هرس وک یار

 هل وا هنن رفغم هدهرصوا طةف .یدشمال هرات ندنزو یدادرهمیئدراق كن رادمکح ناراقرالآ

 هدنک ؛شعود هفرط یدک كه رض و ردنکسا هکیدشاریدننا یهرض ناغاایرب یلتدش

 هترزوا كردنکشا «یرفن نارارب ارکوص اهد .یدشعا هچراپهچراپ یرکسعنهتسیا قمروا

 قرا .یدشع۲ بوسک یلوقوب ہللا هرض رب یلتدش سوتیلیق «شمریداق یناوق نوچیا ضرعت
 "ضر كراو دک ام ہدرارکتع یلترجا قدا تابث هدنرارب « روییدیا رارف الماک رلیناریا

 «رەتأ ٥ هدییدنک «شغاربسا یک ۲۰۰: ندرلنو ردتکسا .یدروبلوا فلت قرارا
 یک تھکا : یدشمر و تافلت ردق هداب ۰ و یزا و ۰

 نارا ارکوص ندکدلبا زارع ین وفم( سوقیئامغ ) ك

 4 eb 7 و رم و یک هالرط نی خارج > یراق

 ! ردتعم ر دزاب یرازوس وش هس رزوآ دز زهردنوک یققاط هرز ۳۰۰ هنما یدوعم

 ا ندنفرط رایان وب رار ٥ e ہدلاح ىنيدام وا, لخاد رل لاین ومددهک ال»

 E .(۳۳۵) ہردعما ندن را رابرا
 ۱ عات ا ةدلوطاآ نوجا ر :دنکسا قن و دنبو ا

e :ایم رادا رک سم كن(ایدیل) هدندرلنو .  
 ٣ قرالوا لخادفوپش ردنکسا « شما داقنا لاحرد یرہش (هراس)

 "اداشکیراوباق غ كرهش هدیسلاها (غولئایا) کود .ىدنشملا نت لاو درب

 ةرآ) سا سا لاو دت تان هنا تیک اخ هدمداروب ردنا



 7ت

 ۲ ۲ ۵ ردنکسا كوو

 نا را هدرود یل دالاشاب هنناح وتف اس رکا اھ ہرا ہے
 ..هدنماسنج لش یللا نام كناینودکام یتور ۰... ہا هی

 و طو ص ربغ ہنیرکیدکی كلام وتو طقف . یدکلام هسوفت رپ هدردقوا ناهو

 .یدروس رد رااهد تاقر ییفعض كنار | رلنایصع نلک هعوقو قص قص «روسول

وو هدنرزوا یناکوکسم كسوخاعزيل
 (ردهدنیلرب ) : یمسر دا ردنکمسا ك

 هنالقتسم ناه هدیسیرثک | كرلیلاو یکینیدمال | کرب وندرارب قوجرب یتموکحناربآ

 كوص ندنملط كرلتنارا یرارپش نانو هلصوصخ . یدرو اا کک
 راکصالخ رب قجاراتروق ندملظ یرطدنک رلنو .یدراشلوا یکلد هحرد

 ٠ هسیا توق هناکی ندبا لیکشت تیک احو ذو كن رادمکح ناربا .یدراروارآ
 . یدنرابع ندەراپ ییدتبا فرص نوجا قعاللوق یرارکسع نانوہ هدنسودرا

 .یدکم ندینانوب ۰۰5۰ نیسودراناربا نامز.ییدلک لوطا ا رد ا
 هلبتقو نون .یدا نادناموقر روسحو رهام هدنماننونع لسودر «یلارنج كرلن و

 ردق هنسهجرد كلملاو توا « شمرک ہنتمدخ نارا هرخ الا نکیا جا هرلیناتوب ٠

 وطان ا لو ا ینیدنولو فقاو هنسهبساسا دعاوق كیرح نون .یدشلا ارا
 ردنکسا زکلاب « یرامهمشیرک هه رام هلردنکسا هنسهفاک ناه كرابلاو یکمدیل

 هدلاح رب ناشی رپ زسەرخذ 9 قازرا نوا ۰ كحهر دشاح وک ییسهشاعا تتنودرا

 نارا طقف . ىدشملا هیصوت ین راملکح كردا بارخ یک هلا هجو قحهقار 3

 قرهلآ هرابتعا رظن ینسایاصو «رلشما لمح هتناها ینتکرح وب كنونم یاکداز
 ۱ ۱ E . یدراشمشرک هه راح هلردنکسا

 ۷۱۵ ۱ ۲ دلج «یوهمیرات «قیفر دما
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 (ردهدنسهزوم روول)

 یلح میهاربا «یرکسع ؟ناخباتک یرم جرات و



 یوم خرا ٍ ۳۲

 اروصت كن-اباب ارکوص ندکدزی ین راشیانان وب ردنکسا ےک

 .یدشمالرضاح ودرارب نوجا نارا اذ تیلیف . یدشط اتش کمیتک اکرهس

 .یدشمر و رارق هباشا ین دصقم كنساباب قر ا | هنقیعم ف ودرا و زنکیپ یدمش

 ند (la) هللا یراوس ۵ + ۰ هداس +۳٣٣۰ هد راهم یمەّمس ا ا تاک ا

 یمسر هریک حج هدنرزوا نرم كره وص وین
 (ردهدنسهزوم اوم ۱

 ىسقابتھمىق هروییدیا ا رایان لک ام ینسیرای ناه كنودرا .یدشلا 7

 - ولە و رلیلاک ارت ہلراینانوب نلک ندفرط یه « هرزوا قلوا ینثتسم رلیلهطراپ-ا
 .  «یدروییدیا لیکشت یرادمد كنودرا رلنوب .یدروینولوپ بکر م ندرلیلبن

 ا اعم نوا هرادا یابنوتک ام ردنکسا
 ۱۳ دا ات ود اا توو شفار هداننودک ام ینورظا
 نامز ییدتا لاوس هسد «؟قجهلاق هدنس ,کی» :ساهدرب یتسود نروک .ینلاح وب

 . .یدشمر و باوح هد ءادیماد : کلا ردتکیا

 ی :زاغوہ ملا ہا یک ۰ «شگ ه(سوتسهب) هد وت یری اک سا

 هنکیدلباحتفو طبض یبەعطقوب بوک نامز یتیدشاناب هناحاس یلوطان ا یتح .یدنشمک
 .یدشمقح یدنک لوا كليا «هرق «شعالرف ینسیغراق ہرزوا قلوا تمالع 2

 هنس رام كلیشآ جلا تدابع ه(ماسر) را ترابز ی رهارخ (اوورت)ارک وص

 قارفتساو دحو رب مظع هدءرص وآ ردا هک اور .یدشعا عضو راکحبح
Tor 

 | مادر ىك رابوج نوجا ليڪ کفرشو ناش نما رابتح» : : شلاق ہدنجما

 هردشم ربغاب هسد«!كسلوا

 2 تا 3



 .یدشلد|لیح هلرامارتحایرلتکرح هنانام رهق ل رفظم لاعفو جنک «شاک راصخم

 .یدشلکر اصخ رض هدند را هک ناروطوا هدنرللحانقساسردا .یدننابم راصخص وہ

 شما لاوئس هد «؟زکسیمزافروق ندیش رب چیه زمس» :هرانوب نوک رپ ردنکسا
 هرلشع د «. زام روق ندش ر چمه هقشاب .نیساملقس هزمشاب ك وک» :ابا وج هدرلنا

 .ردشعد «!رورغم ك راتلہک !یا هب» ییا جنک هس رزوا كىو

 دات ابو هدنرص یت دلوا لزخشم براش رف 2 ٦ "ء20

 رلملبت هعیاشو .یدشمقیح هعیاش رب راد ۾ نکیدلر دلوا اویا ۰ 92

 تدوع هس راتکلم لاحرد یرایفنم ت ی .یدشعالشدقل | هلترسمر الو و 0830

 راجا تزح نالعا ںناھا كردبا لق نیا نت راطباخ او ٣٢
 لانش: لشداق) نوح ا كمەمرو نادیم هنضرمت كرالاوك ام
 :یدزانکعا اشنا نوسنارش هدر لناق ییا هقارطا کنن راز ع اب
 هازح ون یطقو.هاوص یرابلس زا :یلا رخ یک نحو 1 ٣

 میلست هب یاها كرەلك هنکوا (بت) هللا ودرا رب كلیشک ۳۳۰۰۰ :شمهتسیا قع راج

 رال .یدرار دی عانتما ندقلوا ملست رایلبت طقف .ىدشملا فلکت یراالوا

 افتک | هلکمردنوک مالسس زکلای ہدلاح یرلکدرو رازق کا دادما هنیرایدنک

 رونحهفقو هدنحزر تنهروق هدلاح یرلقدالئشاب هشورو هدرادلایداقرا :راشما

 هننراشاب زکلاب هغامالوا قفوم هللا هدادما هوق ز بھ رات ٣ا
 . یدرلشعا هن راح

 هرهش ءشّحا طض ہد ینسنکیا كرالوبنارش ی وک یحنحوا كنهراحم ردنکسا
 هت ولوا لخاد هرهش هدهظفاحم رک اسع کهدااسدا) ندا ۱ رک

 .یدراشاواروبح کمر ورب-ا ۳۰۰۰۰ و تافلت ٩۰۰ ۰یشراق هرات وقمظتنموب رم بابت
 (سون هموخ روآ)نروک افجو ظ ندبت .یدشما لولح یراەقیقد كوصكبن خدا

 یک راف هلمتق و ےرانوب .یدرلشما مدراب ا هد یسلاها رار ڈو اس اهدو

 هیصوت کما بیرخت ی رهشكرایلبت هدرلنایدمشهسیارلیدّتسا بی رخت لصف ی رارهش
 « شما رسا ییلاها نوتوب كرهروک قفاوم یهیصوت و ردنکسا . یدراروتدیا
 بیرخیرهش نونو: هرزواقلوا ینئتسم یمهناخ كسورادنب یعاش ہلرادبعمزکلایا

 .ردشمتا مسقت هدننب یراقفتم كرایلابنودک ام یف یضارا وب ردنکسا .ردشللا



 یوم رات ۳۳

 هرالاقاب یهبهار ردنکسا . رتسیا كمهمرو باوج ایتپ یسهبهار ینلد نوجما یغیدلوا شیق
 : كرهبمهدنا لمحت هنمارا كردنکسا هبهار نامز وا . ردیا وزرا كمرووک هدیعم هلروز

 تاهک رب یاوج و هدزدنکما ۰ شعد «! هدنجراخ ناکما قمروط یشراق اکس < موروای»
 1 ۲ ردشلا لوبق هدننروص

 ا رکا کرح یشراق هرایلاک ارت لاحود هدنتدوع هناینودک ام ردنکسا
 ین رلدع ناقلا رالاک ارت . یدشلک تراغاط (ناقلاب «سوموهنوم) هدنوک نوا

 (ندنسولبات كنادرو بوقای) یسامارآ مدآ هر انف كسي هکوسد

 ۳ ا تركع ردتکسا ندنشا كد ۲ نوج نا قماباق یشراق هردنکسا
 هلا هجو كح دیا لکشن ماط عور یرلناقلاق هسیا ا ءرارویلراو یرلە

 هلروص و تیاہن . یدروییدک بوباق ندنرزوا راناقلاق وب راەبارآ «رویبرردزرد
 95 یترا : رک هتسدشراق نمشد .ه( هوط ) كردا ماحتقا یالکشم وارد سه

 هدرفس وب ردنکسا .یدشلوا قفوم مح طه هوط ندمر و تافلت رب چیه

 ۱۳ كا یرفس اک ارت یسوغوطاهد .یدشلا زارا یتسهرکسع تایم نونو
 ۳ و هدرفس وب . یدشلا لکشت زفظ ةهدقم ر هنسهلبقتسم تاحوتف .

 ۲ ۰ هظع دزاتموکح راوج مه ۰ شما دیازت یداتعا و تمرح یشراق هردنکسا
 < ندماوقفا قوچ ر رت فاعتم ی رفظمو یتح .یدشلوا ادم مارتحا سح



 ےس ےن نا ھر

۱ 

 ۲ ۱ ردنکسا كو و

 مود یدشلگ هارن ودک ام و شمش راہ هلىساباب خب اهد ردنکگگا

 .یدشلدانالعاینللارق ردنکسالاحرد هدنلتق كنسااب .یدنوتفم رارکسع نوتو

 هدا رطاب و هلق : شمردلوا ینلغوا كنا رطاب وت هلق ںایماوا یسهدلاو « نامز وا

 تا رامحا هنر وب یدک رر هلروز

 فان نامز یراقدلا رخ یل كفا "۹ ٠
 ۳ یردنامم كا قمر

 سا هٹسومەد لوا كلا یداوح .یدرلشلا ارحا 3

 ۔وہ هدنجا زاگام یمن یا یرو كس هتسومهد هد رص وا .ىدشملا رخ

 رلکحیبح هنشاب رم يلا كلنش زامل رلآ فراش رخ وہ طةف .یدرویول

 ربح هسلحم ی راکدلبا ربشم' ثداوح 7 یا ہدایؤر تمیدنک كرادوبعم ۰ شثاط

 یلتاق كنيليف یسلح یلاها ہہجنلوا عیاش هفارطا یافو كييلبف ارکوص .یدشمری و

 -افتا انودکام رلسانو نوئو قترآ  یدشما ادها لکا ر نوا کک

 ۰ یبا ربخ ینسەفاک كراو ردنا طقف . یدرلشمر و رازق ہفلرا ندنق

 6 یش هیشا كنسودرا زالوا رول وا علطم هننار رقم و راکفا کرلینا وب راهنما

 هی ودرا كح )لب ںدنوک یشراقهنار | ینسا دنگ هنسلحم ی و قق 3 نیک ندلم ومر

 'ہدنسشراق ی :اتمو مع 01 الما 1. یدشمردتا با ا نادناموق شا

 موها اد یک یراکدرو ەنسایاب یت الک | ی رلقحهبمالوا رداق هثش ر چیه

 یا ترک ہپ رلشعا روصق یافعتسا لاحرد یالوط ندنراکدمر و یاونع ۳7

 ی یم ادا یک نر

 ۰ شهر دسا 2ع هرغل وق 51 لکشنم ندراساب و موم هدارو شل ہ(ٹوروا'

 . ردشلوا قفوم هکمربدتا باعا یادناموق شاب یسودرا نارا یتسبدنک
 -وسد) فوسولف روہشم ندن وسلک نامز ی, دلک ہا( تن هروق ( ردنکسا هروک هتاور

 هسلارب هدنس هف رآ : ك کی کو وہ و دتا ردنا وزرا كمروک ی(نهژوسد نی

 قخیدر وطوا ہدنجما یچجوفر ندقاربوط شمش تب هدلاح یغیدالوا یساشا هقشاب ندقاناج هدر و

 ندس» : تا ریلک هنناب كسي هکوسد .ردنآ قاسهدایز ك یم ر رک ین دنک درک "ا

 یناوح « مهتسیا ناسحا هتشاب هنا لول زد هدسین هگوسد رد «.مهرو كهسرتسیا هن

 ردنکسا ی3 وس كردہا ر ده هحرد ك وص ینوسولف رومشم و ردا نامز وا هرر و

 .ردشع د ۰ مدرولوا سوق مدیا هسالوا

 موم هدهرص وا طقف . ردشا تعجارس هنهاک كرهک ند(یناد) هدنندوع :ردنکسآ



 یوم حیرامت ۲۲۰

 3 ٠ راکفا ریونت هلکنلیضف هکمردبا دیما . مرویلیا نارکش ضرع هرادوبعم ینالوط

 a «رولوا نانا رے قبال همتموکح ہد مع ہاکب مه كردیا

 1 ۲ اتو . ےہ تام نان تراتودو روم قحا تاقردنکا

 ۰ .یدردبا داتعا یشراق هسکه ردنکسا ہدلاح یرلکدعا داتعا ههسمک چیه ابا

 ۱ ید ریاتوغ ےک خا داعلد یک یه «ردبا راختفا هلتواخیس .یدیا درعاوج و یس
 1 كلن وک ورآ جووآ ہنادروخم نکردبا تدابع هرادوبعم ردنکسا نوکرب هروکه تاور
 کت. یود : قرالقس یا هفأرسا وب كاسادنوتهل یلهطراسا یسص «شعآ

 ۳ ۲ ۰تا طبض تکلع ر ناتج تلنوک نوجیا قتعولون هدنافارسا لبو .هعاب
  هسادینوتل ارکوص ندکدشا حق ییوطانآ ردنکسا . یدشعد .«پای ارکوص

 ِ سیسخ یثراق هرادوبعم ارکوص ندنو قارا «شمردنوک كلنوک قلئالات ۰
 3 . یدعلا هصو ہد ینسماع ارواط

 3 . یدبا صبرح هکمزوک راشا كوبو كوو هدنکاحنک اهد ردنکسا

 . هدنسبشراق ۰ یدرایوط ظح رب كوبوب ندکمتشیا یعیدنواؤا تح ندنسیدنک
 1 2 را ا کیا پاض ندنشدخ نامز ینندولواح ندتناحوتف كنساہا

 ۱ وب وب چسه قجال ای 7 ہلکزس اک: ؟ كحہدیآ طبخ یاد قت را ماا 27 و »

0 

 ۱ .یدر دا تاکش هد «؟یمقحهشار یر ییاش و

 3 رب چیه «ندتیمورحم رب چیه .یدیا زاتم هلتراسجو رور” مزع لاعف تباغ ردٹکسا

 3 هل راتسود ردنکسا .یدزملس قمروط تحار هدالصاو «زاملس ندقلنوغروبرب چیه :ندکلہت

 کت شوخرس هرزوا قداع اسودک ام ای ٹکا ءروس تب یغا ترشع هجرلتعاس .یبامشولوب رارب
 3 هسرولوا قجازق هثیش رب دیاش هدنرلنامز لفک هل و هتشبا . یدرولوا عتاو ہد یتیدلوا

 : 1 یصارتحا كلک ون رپ هداملاقراخ هدردن کسا. .یدزالوا لباق قمروط هنکوا 04 ہربن درب

 ۲ مدن كولاظا ءشعاصوا ندساییعوا یسدلاو ردنکساو یسەجوز كيا تلف .یدراو

 " ییدجا هلضفزارب سولاطآ هدتفایض نلیر و ہدنسانئا نوکود .یدش|جاودزا هل.ا |رطایوتهق
 ۱ 3 ردنکسا .یدشمرغاب هند «!رریتک هاندنراور هنتخ انودک ام نهجیلارقهللااشزا» :نوجما

 7 3 .ۂشمربغاب هےد 4؟كرومای ه ین نب ایج :شمالربف ندنرب هلروپل ¥۱ زاع وطرایوط یزوسوب

 ۱ 1 توکح ینجیلیق لاحرد بلف نروک یلاحوش كالغوا . یدشعالرف هتسافف كسولاطآ یتغادراب

 و 3 هنیرزوآ ك و .یدشمرب ویلیقسهرب نوچ: یفیدلوا شوخ رس هدییدنک طقف ؛شموروپ هت رزوا
 3 1 قو ی اح كج ہدیکەنب روا ندەصامرب زکیروکی باب هتشیا» : ا هت رلتسود نو و رت نا

 3 ندانودک ام ۳ ھر E .ردشعد « .رویتسیا كك هایسآ ندایوروا «نکیآ

 . ردشعا تقرافم



 و یه رپ

 ۳۱۹ ردنکسا کو وہ

 لاک ینلغوا جنک ۰ شمراشاب یرازوک نیٹ زون بیلف نامز وا .یدشلوا قفوم

 مغللارق من .ار اقللارقرب هقشاب هکیدنک نس قار « غوا» :قرایالقاحوق هلتیمیمص
 . یدشعد «.ردلکد كوو هدهحرد كح هدیا تاک اے

 لیصحت ہد یک یینانوب رپ طقف , رکسع و یدنج یک ی اینودکام رب ردنکسا
 قوف ندیقیسومو رعش .یدرور همیدن رب اتکی هدناسداو تعنص و قوذ ہد ەب رت و

 هساور اک ہداعلا

 ندقازوا نوک رب ہروک

 مد یسقرت برج را
 هدنیلق «شمتشیا یا

 ۔اکسج سح نالوا لصاح

 :شمالرف ندنرب ہللا هارو

 .یدشملراص هحالسلاحرد

 راعشا كروم أ

 .یدنوتفم اتداع هنس دناصق و

 هلتقد لاک یرلرعش هدیرک و

 یرهحک یتح , راز زآ
 هنت | كنغیدصای ین (ادایلیا)

 كا هاردنکسا ۰ یدروق
 (ردهدامور) ردنکسا كو و لا ینبدتک یاس

 ر روسحو سهام یک كنا ۰ شما دیلقت هنامرهقو به ترا روکنا ۔یدرت رکن

 . ىدخللا تربع هغل وا ر واک.نح

 كناتسنا وہ ہنسیدنک قرالوا طعم ی هاب «نامز کی دنکهنشاب واذ وار |

 کا .یدشلا نيبعت ى (سلاطتسرا ا سلو وطی ر ا ا( e كوو كا

 .ىدشملا سقعل هلتقد لاک ینسایاصو نوت شما ظح هداعلاقوف ندملعممرتم ون
 نامزییدلک هاند زیٹکسا یقح یدراویسهصوصح تمرح ہدكہلف هسلاطتسز |

 طقف .مروسر وربخ اکس ینکیدلک هاسند مدالوار» :یدشزاب نرتکم و
 ندنسالوا شک هاند نا کیا تابح رک نس لصا ہدایز ندنشلک هایند كمدالوا



 ( ۳۲۳ س ۳۳۰ داللا لبق )

 ینیدقیح هنت ودک ام (سوردناسکلآ )ردنکسایلغوا ہنری ہدننافو كيلبف 7
 جنکر, لنت ضاس «یلامسفیطل ردنکسا ۔یدہا مدنشای مرکب زوننامز ˆ

 رگ لی اعاد یرلحاص قیجر وق و لارعوق «یرازوک بذاح و قا رب .یدیا

 هساور .یدردا بولحم ےگ وکم ہللا یاب ناروط لیاّمم ورعوط هنسزوم

 مان یاغا یدبعم (غولئابآ ءزەفەئ) كنيد رب هدنمسا سیناتسورآ ہردنکہا هروک
 .یدشمتها ثداوح ی اجوا یردب نوک وا هب .یدشلکه اند مفت کیدا نوجا

 ٠٠٢ كنسرارکراب « یسلک بلاغ هرلبل(ایرللیا) كنبرب ندنرللارنج :هدرلنا

 .یدا یسروتک هاند ق قحوح كکرار كناسعلوا ی یمهحوز «یساع | زاقتافاکم هدب را

 . یدشلا ملعت سا ترشع دا یک یراجنک اینودکام نو و

 هکوب) ,A .یدرزو هل راهم رب هداعلاقراخ .یدا تکی ہک دن ردنا

 . یدض ەن هسمک هقشاب نشد ها | و . یدراو ی 1 ر هدنمسا (سولاف

 -وا ناریح سک ره هرکراب فیرظ وب . یدراشمریتک هیولوا نوکر یسولاف هکوب
 ورضوط هرک راب ردنکسا تیام . یدرویماشالقاب هتناب هسک ولرد رب طقف ہرویل

 هطبض هلبرالوق یلتوق یریکراب وب کیدمهدیا طبض كننهسمیک چیه ۰ شملبزایا



 هک و ںی شش ںی

 ۱۱۷ انودک امو ناتسنانو

 رکاسع ہراەطقن مهم یک( تنهروق )و (سیکلاخ) ۰( بت ) بیلیف و
 هب اینودکام نوجا قع ال رضاح ہى رفس انسا :شمر دشلر هظفاحم یاد ر

 كدارطاپوتهلق یسهعرک هدهرص ر ینودناولوا ماعا راقلرضاح یح .یدشلا تدوع

 بیترت رلکلنش هراتفایض كوبوب كلویوب ءشما تبشت هفعاب یتوکود هلبا یلارق یا
 .یدشعالب وط هورتاسنیاها نوتو ارکوص ندتفایضر كو و هنس حابصرب .یدشلا

 یرلکلهلغ كالا .:روالشاب كع وروک یالآ مددرص یدالنا 9 ٢
 ءا ووا ںی 1 یاکه كىلى هلا یلکیہ کیا نوا كرلد ومعم كوو كا هدنحا

 . یدرولک رار "بالا ہدلاح ییداوا شمنک راضاس هدسلف . یدرولب رک
 ینیدالقاص هنتل ا یمەسبلا « ساینازواپ ندنناکداز اینودک ام هدهرص و مات شنا
 جوری قرەبالەرای ندنرکوب کیا یبلیف «شلیت | هنیرزواكيلبف ,شمکچ یعیلیق
 هبیلیف ,شمروک تراقح ندنردب مثاق كييلبف ,ساینازواپ .یدشمرس هرب ہدلاح رب
 هل روص وش ندنسیدنک نوا ییدمروک تلادع ندسلیف طقف «شا تعحا

 1 یدشلآ ماقتنا

 یدا هدنشاب ئ۷ نامز ییدتا تافو «بلیق



 یوم خیرات ۳۱۹

 یتلکیهرب كلف نادم (اروغا ) «شا شح یتاونع یشادنطو هنآ هلف نوجا
 .یدشمو و زارق هتسالزاب كنناونع «یهاوخن وخ نطو» :تآ كردار

 یتسارسا رد للف .یدشعارواط ترس كب تلف یشراق ہرابلیت طقف

 | خسفیتیک اح نالوا هترزوا یرارهش یوم هلرایلبت ءشّعا هداعا ہلیا تاج ةیدق
 ۲5 ین رفتم قرار دنولوویمهظفاحم رک اسع اینودک ام رب ہداایعداق) یتح .سشلا

 هراک سأر په هجندباتدوع هنیرانطو رایفنم ,یدشلئا فیلکتهریلت ینسامریغاج
 هدرورت یرب ندرلەنس كرد ا موکح همادعا یارادفرط هقرف بولغم < راشمک

 .ىدرلشملا یماقتنا یرلکدای ا٠

 هزهنوب وب بیلف . یدشمالاق توق چیه قجاروط هنکوا كيلف قترآ
 ہللا رور اک نیر ط یرلقفتم یک قەسەم و یداقرآ ٠ سوغوآ ؛روہںرک

 كرد بیرخم الماك یتکلع ەشمہلیرایا ردق ہباینوقال یتح .یدروینواوا لابقتسا
 یتایرفظم وہ كيلِف . یدشلا حتف ہدیرارپ ییدتبا طبض هلبتقو كنهطراسا
 لیث و نو كىلو هب هدا وب « شلدا کر هدیآ ره( ایبملوا ) نوحا لي

  ردشع ولوا عضو یلکیہ ر سه تاغ لومعم ندنشد

 . یدشمالپ وط ۰( تنهروق ) یئراصخرم نوتوب كنبرارہش نانو بیل

 ۔ردنوک راصخ ص هب هرغن وقو یمەفاک كنمرارہشنانوہ هرزوا قلوا ینثتسم هطرابسا

 دقع قافا رب هدنسهرا ییارق انودک ام هہلرابنا وہ نوتوب هدعاتجا و .یدراشم
 -الوا زباح ینهرادا تیراتخ یرارهش نانو نوئو هحنجوم قافتا وہ .یدشلدبا

 روما كراقفتم . یدرلقحان ولو كلام هنقح نافس ربس هدرازکد هدیمهلج و راقج

 عزانم :كج دبا ذقع سلح رب هد( تنهروق ) نوجما قمریدشالرارق ینسهکرتشم

 راقفتم هقشاب ندنو . یدکجهدبا لح یسلحم ( یوبققیفآ ) یلئاسم نالوا هیف
 0 ۰۱ ق ءرانارا ندنارفح ین راد ناتو هدتتاتئا یرابرج نارا

 . یدرلشعا باما ( یادناموق كرلینانوی مومع ) ییلیف « راشمرو رارق ےک

 و تب یک ےک اح نالواهف عزانم ہدن تب و هت «هطرابسا یدمش۔

 . یدشما لاقتنا هنلارق ابنودک ام

 یاقتنا رب یطق ندزایناریا « قجایالشاب ی ارق اینودک ام هنیولبرح ناریا
 . یدتجالا یارق ات وک ام



 تپ سی نو هرم تام عج نیز یس ت ا ادب یب ین

 ینا امر كس ا

STEN 11217 

 73۳۳۱ ۳ کو تیر چی aa یں

 بهم نبوت رش تو تام 3۳

 نت دیس رک جس و ایس سا E خی

 ۰ انودکامو ناتسنات و

 - هنسآ رخ ینو هلتعرمس ر لوتاپ ربع ۰ کر جز ىلا بلیف هدهرص و

 ۔ہراحم ہللوق رب یواسم هنئوق كنسودرا شمش راج هد(انورهک) هلراقفتم ض

 .یدشلوا هدقفومو ش ثنا

 یلترجا هدهدزکص «راروسدبا لیکشت یحانج غاص ہدرلیلبت ءلوص رلیلەنتآ ہدەراحم
 هدپیلیف ءكرایلبت (ردنکسا) سوردناسکلآ یلغوا كيبلبف . یدرارویلبا عقوم ذخا رارکسع
 . لاکرواط سدقم «شعا روبجم هتعجر یرایلبت ردنکسا .یدرونولو هدنسیشراف گرلبلهتنآ
 یراق هاب تنشد و نکشلک بلاغ الوا ایله . یدشلا ناج یادف هلتراسح

 ۱۰۰۰ هرلنا ءشعا موی ہرایلەنت ا هدنسانئا قلئوغزوبوب بیلیف ,یدرلشنوا جرم و جره

 رارف هدلاح رب ناشیرب ہد یسیقابتم . یدثغا رسا هدیثک ۲ ۰۰۰ ءشمردر و تافلت یک

 ینسەفیظو تیلہوھ هدودرا هدلاح یغیدلوا هدنشاب 4۸ هدسپهتسومهد هداتا وا .یدرلشع |

 .یدرونولو هدنن اړم رلب رارف و روسروک

 ۔نوجما ليج یرانامرهق ندیا ناح ا هل راسج یلاک « فاعتم یتک الف وہ

 -هشر نوجما یرارواکنج هننآ ۰ شاد | زکر یلکیه نالسرآ رب هتنادیم ه راح

 تارا رمان سا هتسومهد هدهسدار |

 تارکشت ضرع هرلد وعم بیلف یعاعقا كنسە راح اوره

 .هدتفاض نلیر و ماشقآ وا ۰ عا مدق رانابرق نوجا

 .یدشلوا شوخ رس ہلاک
 یغیدلوا لیلکا رب ندکجج هدنشاب نوا رفت نسا با ھگآ تلبق هروک هتیباور قح

 نونا ر اکس علاط ! هل واہ :هبیلیف سیدامهد لک ا نانولو ہدننآیم ارسا شاک هدلاح

 £ ہوتا یدشعد < !كسروسدنا افا لور سیتیسرت ر هسیا نس ۰ شعآ وع لوز

 یراتح فده كسکه هسیا سبتیسر . یدبا یادناموق كراو 0022. كرەموھ

 هردشع الرف لیلکا یهدنشاب لاحرد « شیانوا قو ورم وہ تلف .یدبا هرخسم رب شلوا

 .تکرحهنابانحیلاع یشراف هرانود نوجا ییدشا ردقت اٹاد یرلیلهنئآ "ا

 ہدەسیلا هنیراضمب یتح ہ شمریویلاص ندالآ تاج ةيدف یارسا نوتوہ . یدشللا
 :هننا «شمردنوک ههننآ قرانالبوط ین روک كراولوا اکو . ید ۷

 فلکت كسلیف ید ما نایمرد هبحلص طئارش هاقفشم تاغ هنقلخ

 ی( سوزهو-رک ) زکلاب ندرابلهننآ تلف .یدا لدتعم تیاغ طا ٦

 قیدصت ینلالقتسا كنهننآ « روبقارب ی( سویوروا ) یفیدلآ ندرایلبت ہرویلآ
 یتانیلکت وب كييليف .یدرویلیا فیلکت یتساعولو قفتم هاسیدنک طقف رویدیا "

 .ناس یتسهارادتنم تاسح یتح . یدشغا لود هلسونع لک یا یا



 یوم خیرات ۳۱

 باما" نادناموق ییلیف یسلحم یو یقفآ هسرزوا كلو . یدشمر دتا برح

 ۲ ,شلوالخاد .(دکوف) نوا كمورو هنیرز روا (اصیفآ )الوا .بیلیف . ىدشملا

 | ( بت ) كردبا عقوم ذخا هدنرهش ( ااطالا )۱ اما لیدم هرفدر ارکوس

 یراولیوک لاحرد زالوا رولوا عیاش ہدەنتآ ثداوح وب ماشقآ وا .یدشعوط ینلوب

 ؛شلر دلاح رلورو ,شملیقای رلشنآ هدنرزوا (سلو ورقآ ) نوا كمَحا رادربخ
 هد (سقین») یسلح لاها رار هلقفش نیلحایص . یدشلردنوک رلیدانم هرلقاقوس
 . :لوصالالع یدانم ہروبتالک ۲ هبیلاها ینطبض كن (یاطالا) رلک اح ۰ روینالپوط
 ۲ یدرومهراقبح یتسس یک ر چیه هدلاح یردد «؟روشسا ق زوس مک »

 .یدشمافیلکت ینسەم ورو یشراق هبیلیف « شمقبج هب یسرک سینهتسومهد تیام
 . ا قیدصت یرارق ینبدزاب كسمهتسومهد كردا لوق ینیلک: و سلح

 ہدارلیلبتح .هنساعالحالسل رلشادنطو نوتوب نوجا قلواعنام ہنتکرح كييلبف
 سه هتسومهد ہدنوجما توعد یرایلبت .یدشلر و رارق هنساع ولوا توعد هقافنا

 فداصتەنب راصخ مكاف هداروانامز ییدلک ف سی هتسومەد .ىدشملردن

 یک اس راگ ندن رلتکلع یراصخم.كسلف هداتئاو .ىدشملا
 هده رص وأ ساد هتسومهد طقف .یدرلرو دنا ناس ی رلقج هشالء اب یک انغنوت و ہرلیلبت

 طقف شتا یضارهقافنا ہل لیلهتن یرلیلبت تیاهن هکیدشللا زارا تغالب ر هچردوا

 هدهعرد كرللس ینغلنادناموق شا ودرا ہدنوجما كمل هدا لاصحتسا یقفاومو

 . یدشلوا روم هه دصت ین اح عكرلیلت هب یل ونهب و ی رلعا

 .یدشلوا روح کما فقو ا .هحنشل ر یرلودرا كرلبلس هل ریل ها

 زارفا توق ر كحك ۱۰۰۰۰ یشراق ه(اصیفا) كراقفتم ارکوص هنس رب طقف

 موح ھه (اصیف [) « شعوط ین رادیک غاط نیزسن آ زالآ ربلا ربخ ینراکدتبا

 .یدشعا فیلکت حلص ریل هنت 1 هدآ رک وصاهد .یدشل | برج و طبض یرهش.شعا

 .یدرولوا یضار ولردر سهتسومهد طقف ءروبتسپا كمما لوبق یحلص وقف

 ۱ ۶ ۱ نفام ییدتک ارکوص .هبرلقنص ناج الرال تام : هوکوف یتح

 ۔ .یدشعد«!نقاص ییدنک هدنس هسراک هنشاب یلقع. كامل هنت ا : ا هد نوک وف

 کک هتحو ترغ طرف . راشمهلکید یڑوس كس هتسومهد رلیلهننآ طقف
 ۱ . یدرشلا ادها لیلکا ر هد



 ۷ اینودکامو ناتسنانو

 یشراف ہمہلف رویشوق هل یر هن وا هل متفص صحص ندفرط گلد ها سه هتس ومهد

 لو و یک (سودور) و (زقاسر «(سنازب)تیاه .یدروارا رلنمشد كحهدا تک رح

 مس ومهد یالوط ندتسشفومو یسلاها تا ا لخاد هئاها ی رارهش تراحم

 .یدشلا بده لکا ر نونلآ هس

 همش وروک یی احوب رلیلەنتا . یدشما هرصاحم ی(یسنازب) بلف هدرص وا

 (ردهدنو اه ةزوم) ( ردشل و هدسوس رط ) ناولبب جم وط

 3 کک وف « رلشمقس ی وتس ینبد ولو كو ؟ كن هذخاعم ی راکدتا دقع ہلا سلف

 بیلف هس رزوا كلوب .(۳ع۰) یدرلشمرد و ک هنیدادما ك(ینازب) هلا یک ۷۰

 . (۲۳۲۳۵۹) یدشلوا روح ہما تدوع ہی اینودک ام كردبا رظن کک نده رصاحم

 ہناتسنا وہ كسلیف « سدقم برح رپ یی ناک هعوقوهدناتسنانو ارد ؟ وص زار طقف

 .یدشرتک هدوج و تلضرف ر لکم نوجما یسمرب ۲ را" اک

 «شمتا ماہنا یشراف «(ینویقیفنآ ) یرلیلهننا یسلاهااصینآ) هدهرصوا ٦"

 ر صوصخ هنوللوآ ت شی یرلصخ سم کد ےل (یویقضآ ) لو ەت

 نالعا یشراق هراناكرەد| ماما ینسیلاھا (اصی ا١ یالوط لدن راکدساعرزیالرات



 .. یوم خیرات ۲۲

 رایلتآ . یدرویدا ماود نالا ی رخ دي وف هدانئا وب او اتا

 ۔دکوف نوجما راجا هکمردتا كرت هی و یتقیفنا يىلدا

 «یدرلشمهتسا دادما ندسلیف هح واک | ی راقحهمال وا قفوم ناشمهالروز یرلبل

 یلارنج دک وف ہ شمرق یتراسح كرایلدیکوف یدورو رارب هلا یسودرا كيلیف

 ۸۰۰۰ هلنطرش كملکح ہللا یتسبرس لاک ندتکلع ندا تراسح هلس هه رام

 و .یدعلوا ملست ہللوق ر كل شک

 .الب وط ینسلحم یو یتنفنا ی ند(لیومر) هس رزوا تیقفوموت بیلف

 دکوف « هو كرش ییا ر کی ید وف هسرزوا تیقفوم و سلحم .یدشم

 كنس راک اب اى . هنسال رق كس رلحالاس «هنراتسمورحم ندنقح قَفَدوَوا ہدرلی وک كرل

 کک و نالات ۵۰ هتیدبعم ( یلد ) هنس یه هدکلسرایدنک «هنباملیتاص

 یرلقدلوازاح هدنساحم یو یقفآ 4 رابلدکو ف ردق هنامزواح .یدشمر و رارق

 ارحا هد( اف هنس وا  شلربو هبلیف یلارف اینودک ام الماک ہد یآر کیا
 .(۳۵۰) یدشملا تسایر هنیرلن و وا(ایتین) نلیدا

 راوج هباینودک ام ؛بقاعت۔یراتیقفومو یراتبرفظم وہ پیلیف ی
 -و واهب)یتح .یدرویدناطیض ًایدامین رللحاس(اک ار)نالوا هک رام ایٹ

 قافتاەلبا یسلاها یداقرآ و یهسهم « سوغرا نالوا ینمشد كرابلهطراسا هد(زهن
 لاحرد سه هتسوم هد نالا ربخ یننسایسوہ كسلف مرد رک هدا هران و شعا

 چیه طقف «شمالشاب هنیدا را رلقطن هرابلمهسهم هدنملع پیلف كرد ه(زهن ه ولب)

 ینکیا دنع بلف هدنندوع هه ۱ یر . یدشمهمهدا دلا تقفوم ر

 «نغیدلوا نمشدر زاملشالزوا یشراق هرابلهتنآ كلف هدّقطن و «شعادارا ینقطن

 ۔ ہللوس ینغیداموا هراح هقشاب ندکعا برح یشراق هبیاف نوجما رلیلەنتآ هيلعءانس
 ! تقشح» کرم «شهوقوایتطن وبهرخ الا بیلیفهروک هتناوریتح.(۳ع £) دم

 برح €0 رار لا یسهتسومهد ہن مهسلوا هدر كرلیلهتنآ
 .یدشکد «!مدردا باا نادناموق هد یس هتسومهدو رر و یا ر نوجا

 ںرویدا الا ٭ (اک ار ) كرەيمرو تیمهاچییه ہہناسح اة تلف
qo 

 ۱ يه هدنلحاس (یزکد همم هد و ور) ارکوص .یدرویلکردق هنیرالحاسز کد ہرق

 .یدرویلبا طبض ین رهش (یلکرا «تف رهب) یتبم هسرزوا ایاقر طاح ہل زکد فرط ییا



 ۳۱ انودک امو ناتسنا وی

 نوا هبیلبف « كانهشیدناو برطضم رایلەنتآ ارکوص ندنتک الف (تنهلوا)

 و دیا ها سی هتسومهد . یدزاشمردنوک تمہ 7 کرا ندشادنطو

 هدلاحانف نوح |یراقداماشو وال رر هدهرصوآراث و لطف. یدر ورن ولو هدننابم ته

 بیلیف .ىدرلشملا ما ما هلکعاوحم ینعفانھ كس رانطو ی رکیدک ی وح «رلشمشوزوب

 قله ی رکود كر ال پا

 یس یتا وف ۳ ۳
 ہدراە ده هرات و هروک هشاور

 ًارابتعا ندخم راتوا .یدشلامارکا
 اک تم را بىلىق هلا را ۱

 .یدشلوا لصاح هطبارر یمیمص . "

 لوق یلمینراث عو _ ٢

 ء شمہل وس ینیدنولوو رضاح
 نایمرد طئارش قاطرب هرلیلهننآ

 یمومع ساجم هنت | رلطرشوب «شعا
 1 يدع ووا لوق ہدندنفرط

 فیاکت یشرب لضفرابل تا بلیف
 سه ہد رصوا کلا یدشمهما

 هحاص هسرا و یرلەرن هدنلآ كك

 ىلع كزلاروا نامز کج هدا نع

 یت 2ط تیکت یتساشا هلاح

 تاعر هنماکحا همانحلص ریس

 باف نامز یرلکدلیا تدوع ہءاینودک ام نوجما كمريدسآ نیم هسلفرتاد هنکحہدبآ

 . یدرویدبا ہراحم هللا ستهلوزرهک لارق نالوا قفتم كرا لهنا « هد(اک ار )

 سیارقوزا

 هنساقفر ی رامردّسا نیم هبیلدف كرهدیک ردق هنانک ارت كنه «سهتسومهد هدهرصوت

 . یدراشمروکق فاوماھد یمەاکب هد(الل«) نالوا یت ابیبافرانو طقف شا فیلکت "

 «شلآ ین راماکحتسا (اک ارت ) نامز ییدتا نب دیور تدوع هب (الله) ںیلیفا

 .یدشمهما هداعا اهد ر ہدارکوص ندکدتبا نیم



 یوم خیرا ۳۰

 | یرلیانوب هلی رلهده رادتمیق و یرالاح یىلعوسس «رویدیا لوبق هنسهرفسا
 " هدایز ندنوشروق و حالس ,پیلبف» :یرانمشد نوتوب كيف .یدرویلیا باج هنسیدنک
 1 - ولوب هدتناکش ہدنہلع هد «هروسدا تیرفظم زارحا هلوق قالخا داسفاو ہراپ

 1 تیلبف طقف . یدرارویلیوس ین کیدتیا راختفا هللا یکرح و كملف یتح «راروس

 ١ رطاق رب ولکوی نوتلآ هکردقو رهش رپ چیه » : یح «رویمریو تیما ًاعطق کوب
 1 . .یدروسد ء!نیسلدبا طبض اکرم ندقدلوقوص -

  ظقف . یدروسدیا وزرا هلدش یر> سد هتسومهد ۱ ےب :

 | یرادفرط حلص "الماک هدهقرفوب هکیدراو اهد هقرفرب رکید و ۶
 ۲ - وف لارنج هلراییطخ كوبوب كا یک سیتارقوزیا و (لیشآ سینیخسآ یتح .یدبا
 ِ .یدبوسضم ُهبهقرف وہ ہدنویک

 ۱۳ رم خر ها لیتوس هدنیلع لاها نیتخسآ
 1 هد یسیدنک یدرکسع «یردب كناذوب نالوا بوسم ه هلناع ساو شلوا وع "الماک

 ۱ یدایمولوب وارکوص .یدشا كلروتقآ و كاخسنتسم ,یلرشابم مکحمدنکلجنک
 ۰ .یدشلوا لخاد هتنایم یسابطخ ذوفن یذ كا كنءهننا قرالوا یسهجیقا یس رب
 ۱ هداینودک امكسنخس ا.د راردیاماہتا هیدروبلآ هراپ نیل و جا یت

 ٭ .یدشلآ ندیلف به ییضارا وہ هروک هتاور .یدراو یسضارا قوچرب
 کت اک كووو .یدشعا سرت قطن ر اد هتلاسمو حلص هدسارقوزا

 ۱ یرایناوب یالوط ندنراکدهلکید ی رب ر, هدر كجهدبا تکرح ًاقفتم یشراق ہرارابراب

 ۰ 2ا ر نوا كما برح یشراق ہرایناریا كرابنانو نوتوہ « روسدیا بیعت
 ۲ كلارق انودک ام نالوا یمشحین لا كرلینانوب هدهداحتا و و یراما لیکشت

 3 . ر . .یدرویلیوس ینغجالوا قفاوم كب یسللا تسایر
 ۲ اکو ۱ یماقتسا و تفع .یدبا بطخر ردتقم هدمه «لارنج مه نوکوف

 ۳ ۶ یو و لاوحا تاو ندبا باج ینتفرح کک ره هليا یتایخ ہناراکتع
 ۱ : هدهچرد كجءدیا برحیشراق «.لیف لی نت نوکوف .یدروسدا هک اح هل رظن رب

 ۱ :دویلیوس ینکج«هلب نمشد هپیلبف هدر, ہدوہی یتسیدنک هیلعءانبو ینغیداموا یلتوقا
 ا هخدالوا زکیرادنقا کما برح ہکمردیا هیصوت قوش ہزس !رایلەننآ یا.
 3 .یدروسد «.نکسایشقلاق



 ۲ دلج یوم حرام «قیفر دعا

 اتودک امو ناتسنا و

 ا) س ا
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  یومع خرات ۲۰۸

 .یدشمالشاب هداربا ین راقطن یهدنهلع بیلف ہدەنئآ ؛سی هتسومەد هدهرص و ہتشیا

 یزکهفظ هنامز هن !رایلەننآ یاد :هدنرب ندنرلقطنوب (نلیریو یمان كيبلیف) «سینهتسومهد
 ؟روسدبا دقت هلو یزس یجابتحارب هسقو «یمهثداحرب کی ؟زکسرویلکپ هل اهد «ءزکسقجاای
 الا ؟ ردیکد سفن ةناقو ندقلزسوما جایتحا یرورض كا نوجا راناسنا رح طقف س
 ؟زکسیمقجاروط بوشالوط قراروص هد «؟راو ثداوحەن یھ :هزکیر رب هدرلنادیمیوم

 ہناتسنان وہ ٤ روبلاح هبلغ هب هننآ فیرح ر یانودک ام :ریلسالوا هن اهد ثداوح یی ندنو

 بک ندن ناشادنطو هنا لصا .لکدندرلرکسع لترجاهلوا هرالهتنآ ءروسد «!روسدنا مکح

 هلزعدب < ئ+ا مدرای ہلزع رلتورت زب 2 ارکوس .یدروسدنآ هصوت یخرامردنوک ودرا 3

 30 هلاوقا ہدایز ندلاعفا ك رابل هتنآ كرەسد < زرویمارب دلا هزعزوک چیه یا تمدخ

 هل تهح هراب و یراوس «تىلىوھ <« یک اب !رالهنا» ا کس ندکدلبا تاکش ندنراقدلوا

 هدننسانم تقو نامز رب چیه یزکنوق طقف ه زکسنبکنز هدایز اھد ندموق ھه ىح ءاثب

 0021.00 . رومروط چیه بلف طقف .زکسرویکیک ہدشیارغ امناد ..زکسرویقع | لامعتسا
 ۱ .یدروسد <ےردہا باج ا قماباق ینلوع كنتوا ءدلاح وا

 ( تنەلوا ) .هددرص ییدلیا هیجوت هیاک ارت یننعزع ةهجو « بیلی
 ہلا تلف الوا (تنهلوا) . یدروبولو دودعم ندنرلرهش ماح كا كناكيدكلاخ

 یرهشرفس اردنا قاغا هلا هتنآ ارکوص اهد ء شلا ن(مدیتوی) كردبا قافتا
 :هسراصخیم تن ەلوا تلف هئیرزوا كو :یقالتعلا عانتما ندکعا ملست هيف«

 . یدشمریو باوج هد «.. نداینودک ام نب اي ۰ زکسراقیج ندزکیرهش زس ای»
 کم هتسل ادادما ندهتا ۰ شع وقروق هحرد كل وص یرلیلت:ەلوا ید ده و كسلف

 ۲ : .یدشلا روح

 .اللشاب هدارب| ین رلقطن ) نایرو یا نە ی هلوا ( ¢ شود هدهرص وډ هتشدا

 3 مزب لواندنو .زکسرو ووا زس !رللهتتآ یا» : هدنر ندرلقطن و سینهتسومهد .یدشم

 ۱ تیکاح یتراق هزب .یداوفشم هدفرط هقشاب هيا بت «بولغم هطراپسا .یدقوب زمبیقر چیه
 ۱ ً . قدراقیچ الماک یرارہش یهدزیلآ زب طقف . یدلکد دوحوم هسمنک قجهقبج هنسهقاسم
 : ہزعدنک .قدریچاق ندلآ هدیزعرلقفتم .كدتا فارسا هراپ ہدایزندنالات ۱۵۰۰ هری ندقو
 .یدشعد «!كدتا طلسم نمشد شهدم

  هنواعمةوقرب «(تنهلوا) «راشم لا لوبق یتفیلکت كنیرہش (تنەلوا) رلیلهننآ
 ۰ لرهش « شما هقولبآ ًالماک ی(تنهلوا) « بیلبف هدانلا وہ طقف . یدراشمردنوک
 ۱ .تیرلرکمع ارکوص .یدشلوا قفوم هطبض یرهش كردبا هدلآ هلیهربی_رانادناموق
 ۲ نوجما لیح یتبرفظم ہ شاص یک ریس ییلاها « شمریدتیا امغی ًالماک یرهش
 یرثینانو بیلبف . یدشللا توعد یراینانوی نوتو هرلکلنش « ہراتفایض ییدرو
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 ۷ اودکام و ناتسنان وہ

 هدرابلمنوت ه طقف شا النا ہالاست سواەمولبف .یدروبمتا هدعاسم هنسهلوموک

 كر وذ هنيا نمشد سولهمولہف هدانا وب هتشيا . یدرلشملا مایق هطیض یدک وف

 تابح كر هدنروص ر عیحف یا یغاشآ ند: ەر (سات راب) یسیدنک نوح ا

 نالاق هدندبعم (ینلد) ۰ شم سوخ رامووا هنر كسولهمولف ارکوص .ردشلا
 هراب و سوحرامووا .ردشمر دتا برض هدنلاحهراب یرانو كردا طبض یازخ

 .ردشمرک *(یوته) هلاودرا ر كوو ارکوصندک لیا بلج ین رارهش نان ٦

 هلسوخرامونوا ء بیلیف .ردرلشعا تعجارم هسلبق هنس ہذا تکالف وب رلیلیتوت ه

 س۰٠٠ و هداس Vk ۰ الا ليز «شمامالوا قفوم الوا هده راح ر یيیدتا

 ہزکد الماک رانالوا فلت ۰ شما بولغم یرادک وف كرما ض ٦ ٠٦

 قرالیصا هر ر یدننج كسوخرامو وا نالوا فلت هدرا یتح . کک

 .(۳۵۲) ردشلدا رہشت ہی اہا
 ندنرانامل مهم كا كن( ایلاست ) ارکوص ندکدلیا زارحا یتبقفوم وہ بیلیف

 طمض یسومر یدصقم كلف . یدشلا طض یب (صولوغ ؛سوزاغاہ) نالوا ۱

 «ییکح همهدنا یک رح یشراق هوقر كونو در كرل لەن | طقف .یدکمما

 .یدشلوا روح هتعحر قرایالک ۲

 رانلدنک وف ہدانلا وہ .یدشلا ماود اهد هنس لک 5ب اھد سدقم برح

 كرداطبض قایشا شوموک و نوتلآ نلدا ردن هولا یا ٥٢٣٦
 نارا رایلبت یحس : یەرارویلا دادما ندمطراسا ها نا ۶

 . یدراشملوا قفوم هنلا نالا ۷۰ ندنارا ہراشمعا تعجارم هترادمکح

 هعامالوا قفوم ہکم رای اندنتهج (لس ومرت) بیلمف

 هطیضیناحاس یزکد رلهطا نالوا راوح هابنودک ام

 اهد ۰ شما طبض ی(اندس) هلا ( سلوبینآ ) ندتھج و E ىدشملا مایق

 ردق هن رېش (ینازب) كردنا ارجا رقد ر هدورغوط ترلاس (گ ٦
 |رکوصندکدتسا هدلآ ی(ینازب) بیلیف .یدشٌما قاغا هلرایلسنازب و شم ٦
 .یدشعا هدلآ امام قرط زکدهرق.«لو نلک یادش هب هن

 ود رب قئوف یشراف هبلنف « شما لاغشا ادج یرایلهننآ یتکرح ٦
 .یدشلدا تعئاع هنسمهل رایا ورغوط هناتسنان و كربلب ردنوک ايات

 یعوزء ور تن درا



 یوم خیرات ۲۰۹

 هدنررللحاس انودک ام یشراق هتاف رثیلهننا هدایز ندهنس نوآ ماع

 - همددا زارحا تیقفوم رب چیه تیمها نایاش «رلشا برخ
 یوم وم قترا هحالشا هه راح ہدرایلبت هدانا و طقف . یدرلشم

 . یدقلک هعوقو برح ر

 هس دعم قد یرلنو نوجما قلآ ماقتا ند رلللدک و ف یرل وشهوق ءرابلبت

 قوبیتیفآ یسیاج كنیدبم ینلد .یدراروییدیا ماہتا هلکمروس یالرات رب عبات
 رایلبت .یدرلرومن ولوب کاح هج رد هلوص هب یت وی یتقیقن | هدرا يابت یکینیدلوا دناع هنسلحم

 یدراشمردتا موکح هیدن یازجرب یا یرابلدکوف كردناهدافتسا ندنراذوف وب

 یتح ۰ یدشمتک هنیراجوک ہدایز كي كرلبلدیکوف یتکرح وب كرابلبت .( ۳۵۹ )
 نوج نا یرلقدلوا یضار همکح رب زسقح هلو سولهمولف ندنناکداز دیک وف
 هلیتقو كرلبلدکوف قدایوقوا ینعرصم رب كرهموه ۰ شما بيعت یر شادنطو
  مزال كّما دادرتسا قح و هیلعءانو یراقدلوا رومام هنسهظفاحم كنبدبعم ینلد

 ۱ باما ناداموق یمولهمولف رالدک وف هنززوا كنو . ىدا نام یتکیداک
 .یدرلشلا عانتما ندکمر و ی یده یازح يدتا مکح كننو تعا هراشعا

 هطرابسا «شاک هب (هطرابسا) ارکوص ندکدتا هدهعردینلنادناموق سولهمولیف

 سولهمولیف . یدشلوا قفوم هغملا نالا ۱۵ قراخووا هلا سومادیخرا یلارق
 ی راظفاحم و طبض یم ( یلد ) .شلآ رکسع قوچ رب هنتعم هدنندوع ه(دیکو ف)
 . یدشمر دلس هدى رلتروص كمكح نلیرو ہدنہلع رلدک وف كرد لتف

 .دکوف کلا یمەظفاحم كنىدبعم ینلد شا اشنا زس رب هنقارطا كادنعم ارکوص

 دک وف هتشيا . یدشمریدتا نالعا هنیرارهش نانو نوتوب ینغیدنولوب دناع ہرابل

 یس رقم صر

 . .یدشموبو رارق هنسارجا (سدقم برح) یوبققف | هنیرزوا یتکرح وب كرایل
 ۳ نوتو ا او ۰ ادعام ندمطراسا ۰ هترزوا یلط كنن و يتف

 ۳۰ ۲ هاو كأ . یدراشثما قاغا ٰیشراق هرالدکوف یرارهش
 ِ هقاقتا و رالدکوف . یدرولیا ضرعت ہلا ودرار كلبشک ۱۰۰۰ هدراقفتم کید

 ۱ كلبشك ۱۰۰۰۰ هللا هراپ وہ ہراشلا یتهراپ یدندبعم (ینلد) نوجما هلباقم یشراق

 . هحالوا برحو .یدراشهالشا هرحر هناشحو قرالوا قفوم هغمالب وط ودرارب

 3 كنافلترابلاغ ءروملیدبا لتق هلیتفص راکهانک راربسا . یدرویلوا امرف مکح هلیتشهد



 ۲۰ انودک امو ناتسنات و

 .ردشلا لاکا ًامام ین راناصقن نانولوا دع لوبقم رغ هدناطخ تعنص
 اس ندراروتق  روپشم ناتولو رضاح هدنتطن ینزکوا كسب هتس وم ہد هروک هتباور

 هیصو یتسمالریق ییراسج یبالوط ندلاحو «شعا قیوشت هجردلوص یسیهتسومهد «سوریت
 ینظفلتز رط هصاح اب رار ہلکمتا ردقن هداعلاقوف یدادمتسا یدروٹ هدنشیدنک ٦ .یدشلا

 «شه ردیاب و هد رب ەنسیدنک4 هن رزوآ كلو سی هتسومهد .یدشلا فیلکت یتسع | حالصا

 ا قراناباق هارون هنشا زکلاب نوک سه

 .هتسومهد .ردشمت | میلعت ی دا را قطن

 روبحم هغلاق ی اب اق هدارو نوک ھ سی

 شار ردق ەیرای ینشاب نوجا قلوا

 ردق هیجنقیچ یسیرای كنچاص «ردیا
 اذک.شمربنات وا هفمقبح هنسیشراق یلاها

 ملت ىە دارا قطن هدهدرارب خا

 كکو داک سینهتسومهد . شمردہا

 «ریشالوط هدرلغاط كردہا قطن هلسس

 لقاح هنن غا ۽ ردیک هن رانکز کد هاک

 كراەفلاط یسس قرار دلوط یرلشاط

 هلب اهحو قح هلوا مکاح لوک

 . شمرلیا دارا رلقطن

 ی دارا قطعا سهتسومهد

 رک وص  ندک دا ملعت هلتروص وش

 ین اتنا دارا < شلک هنسلح یلاها

 رهظمهنهح و هحرد دلوص كقلخ هلرلقطن

 یرلبیطخ و وب کا كناتسنات و قرالوا

 زسانعم «رالرضاح هلا ماهاو تقد رب هداعلاقوف یس راقطن سی هتسومهد زد هنسه رص

 هل اهجو كحهدنا باستکا زرط رب رادکنهآ و زبجو یبەلمج یه ءرنکح امتاد ندنفرص رازوس

 تقد هدهفع ولو هدراروط مظتنمو رثؤم نکردہا دارا قطل سا هتسومهد « یرردہا بیل رت

 هد « ؟ رده یاصوا یھ كا كيطخر» :هسب هتسومهد ىر كنماهن نوکر .یدرلا

 (ردهدناقسا و)
 سد هتسومهد

 : بس؟مرکو صاھد هزر بس ٥ر ک و صد هز زن الوا ابی د  ىكك٘ہ
 هردشعد مہم رج هن

 ه هقرف نما مور ینسەیقیتلوب تلاسم و حلص دعا سا هتسومهد

 ه رح ینقلخ هنا ءردا دارا راقطف روم تیاغ هیلاها ندسس و .یدبوسنم

 هک یدراو بیطخ چاق رب اهد بوسنم هبهقرف وب هدهرص وا ۰ یدرایا قیوسشت
 ۱ ۱ یدسوغروکا ہلا سیدر همه ہدرلنا



 یر خیرات ۲٢٢

 طقف . یدروولوب قفتم هللا (سودور) و (زیقاس) ء (سنازیب) هنت | ہدەرص وا
 رلقفتم نیمروک هداف رب ېه ندقافتا وہ ارکوص ندقدقلاق یسوقروق هطراسا
 عاتتما هدندکغا مدراب هبهنت آ ینالوط ندیسویتح ءرلشمشیلاچ هغلرب [ ندهنت 1

 اعانودنوحما قمل آ هتل[ طاضنا یتررلقفتم رلیلهطراسا هنیرزوا كنو .ىدرلشملا

 هحلاصدقع تیاہن شا برح[هلب راقفتم هنس چوا مات هنآ .یدرلشلواروبجهقوس
 لک ہداحتا نلیدیا دقع لواهنسکیا یعرکیهلاصمو طقف .(۳۵۵) یدشلوا یار

 تحت ینرللارتج «رلشعاصوا ندبرح هتسرزوارلتک الفو رللهنت | .یدشمریو تیاہن
 تلاسمو حلص ام ادربارب ہلکما دقع حلصرب طق ردق هنس چاقو ءرلشل  هبهک احم
 ہہ اعانود هفرط رب چیه « رلشمهلکید یرازوس كنیرارادفرط

 . یدشعا روهظ سهتسومهد ,اقنا هدهرص و مات هتشبا

 ۰ اس یرلیلهتا هل رزوس رت روم و علب سه هتسوم یہ

 . یدرویلیا قیوشت کما بزح یشراق هیلیف ینقلخ هننآ
 بک . یدا لغوا كلانا رے هدر یتقو و لاخ یط سوجەد

 نامز یت دلاق من مفت عار وس زونه سیەتسومەد . یدا یروطهقش راق رخ الو

 ك بولوا ام قالما و تور نوتون ۾ نعلاق<هدنلأ راسو
 ۰ سه هتسومهد ۲ یدشملس الاق نالا قحا ا م تدم ر ندنالا ۱ نالاف

 ۰ شعا لیصحم تباطخ تمنص ندسوازا ندا بنر زاقطن نوجما رلاوعد

 "الماک ینلاوما كردا یوعد هماقا هنملع یرلبصو ا نوا تح

 دارا هلت انم یوعد و كسنهتسومهد .یدشمر دتا موکح یرلنا کما هداعا

 ذاح ا تعنص یلبیطخ ارکوص اهد سینهتسومهد ۔یدبا قطن كلبا «قطن ییدتا

 هنس ر راقطن نوجا رل هسک نالوا یرلاوعد هدوا یکسوازیا یداتسا «شمندا
 راد هنکحهلک مزال یمەرادا هلروص ه كنتسايس 1 سدهتسومهد .یدشمالشا

 ہہ یمرک كلبا طقف ۰ شمالشاب کمنا دارا قطن هدنسلح یلاها نوک رب
 نکرلیوس قطن سنهتسومهد . یدشلوا فده هنراههقهق كنيلاها ہدنشیقہح

 یکن سا قطف داربا ا تالکشم هجرد كوس « رویتازوا یرللج ویک

 ۱ ی راسح چه كس هتسومهد لاح 3 طقف قو نواب هدرلروط تخم

 «شع رکوا یمەلبوس زوس لزوک هشیلاج هشیلاج تیا سینهتسومهد . ردشمامربق
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 “¥ اینودکامو ناتسنان وہ

 ۔ادناموق سوم لات هداننآ یرکدتا برج یشداف ه( ےب و ٦٦

 اکیدکلاع اعانود و .. یدرلشمردن وک زا ات ود رب هنس رلف رط انکیدنکلاخ هدهلس

 كسادن ونیمابآ ارکوص اهد .(۳۹ع)یدشلرا طبض ینمسق ره (سوزهنوس رک لیا روش
 رد وڪ زارحاهف قوح ر هسرلندعم ٹ1 یهدانودک ام فاعتم یتافو

Aور 0 ا وس لک فذ راشاوا ا امام و +1 هكردبنا طض هدی(سوزه کری  

 یلف رصم كم بەنت أ رل رفس و نوجما یفیدانالل وف رکسع یلترجا ا هدد رص وا

 كمر و نئاعم هدارفا هلراحبل نوج ا كا ارحآ یرلیرج و 7 ۷

 راج ود ہنالکشم ہدایز ثب ہدنوحما یفیدام ا هناعا ندن رلقفتم طقف ؛ںونولو هدش روس 3

 نت یک یا pr ROTC رس ا شپ

 عضو کرو ربغا تاغ ه ی اھا نوجما كعا فرط رب یالکشم و . یدرولوا

 ںویلوا یداب هتیدییزت كفراعم نوجما هنت | .برحیه یسورغوطاهد .یدشلدیا

 ندقمریدنرآ ی رافرصم هد مه « روبتسیا كنا ہظفاحم ینراتیک اح مه رللهتت |

 كما برح هاک سلح . یدشلاق هدنما ددر رب مظع یسلحم لاها .یدروقروق

 .یدرولیا وزرا ینِقعت یسهقشو تملاسمو داصتفا رب هاک ءروسدبا وزرا

 .ر ییدتیاربسا هدنرب ندرله راع «شع وشود یکتا قاغا هر لمل هنت ۲ الوا بیلف

 ۳1 یدشمردنوک فوت كرهر و لی کک شلنزاب هنامصو راههده هب ی ەنت 1 جاق

 ردق هرللحاس یغللار و تلف .یدریاغم لک هنعفانم كرلىلەنت 1 یرامژورب كىل

 . یدروس دا هرز أ یرارهش یهد(کیدنکلاخ) ء روتسیا كا دیدع

 .یدراروسدبا انتعا هجرد وص هنسهظفاحم كرارش و هسیا رللهتنآ
 هنادم ندنزو یرپش ( سلو ق٦ فالتخا كليا هدنس هنن "1 هلبا تلف

 ندسلف هد رمل هنت 1 ءشمەمەتسبا قلوا عبا هر هنت "1 یسلاها(سلو یننآ .یدشمقبح

 ی(سل و ین ا) شما لوبق امام. یراوزرا كرلنوب بیاف .یدرلش لا بلط دادما
 ندکدلیازارحا یتقفوم و سلف .یدشمهمنا هداعا هرللهتن [ ارکوصطقف یا
 رہش ر وکحتس تباغ هدارو «شخا تث کرج ورضوط هنیرلندعم نوتلآ ارکوص

 و هرخ الا بل وک هاوو .( ۳۵۹ ) یدشم رب ویمات (تلف) كردیا نیا

 . یدشلوا قفوم هلا (شوغ ۳ ++ +++ * ) ناک ۱۰۰۰ هنس سه ندرلندعم ۱

 برح نالعا ہرلیلاینودک ام قرالوا رثأتم ندنتکر ح وب كسلف رایلهنت |
 .یدشمردن ول و هدنسشراق تالکشمكوی ون كب یرلدلهنت 1 ؛برحوب طقف .یدرلشعیا :



 : یوم جرات ¥

 « هرز رب ام هرف سه . یدشطا یت هدروصو لتکم اف یقلم یراونم دكرهررتک

 .یدشلمتکهدوجو یراوسر . مظتنم بکر ےہ ندیشک ۸۰۰ یعوھُم «شلریو جلیقرب و یغراقرب
 یر رلئوب .یدزدنا “لامعتسا هدهس رح تالآ نوجا كعا هرم یرل رهش :بلف

 | « یرلشاب جوق نوچیا كلد یراراوید راتسیلاب صوصخ ہغمئا نودوا شعاب 4 هچ اب یا
 . اینودک ام هلتروصو هتشيا . یدنرابع ندرهلوق "نود هدنرزوا یروحم نوجما قعآ یراربس
 5 هاب وی ہدناتسنا ردق هنامز وا ۔یدک رم ندي وطو یراوس هلرهداب فیقخو یغآ یسودرا

 3 ترابع ا ہہ ہدتادب یدوحوم كنودرا . یدشمهلوروک ودرا رب چیه لمکم

 .یدشلوا غلاب یک ۳ ا ٠تاہّ؛شعرا ینوقهدكنودرا هقدنرآ قوطسو تکو ش كيِلِف نکا

 . تالیکشت «لکد هلبتهج رادقمو توقزکلاب هتسهلج كن راودرا نانو یسودرا اینودکام

 3 ندراہ كلبا ء راریناصوا ندرلشیوروس نوزوا یرارکع نانو . یدقٴاف هدهلتهج طابضناو

 ۰ رلراکتمدخ یروس رب ربارب هلرلیدنک نامز یرلکجهدک هرفس - یدرلنمایالشاب هرفس لوا
 پو یدرلردىا 2 هدنروصرب یعآ تباغ یرلشیورو یرفس هلتروصو «رارریتکز ار و

 ٠ . یدروتوروب لوب هرتمولیک یللا گرگ رارب هطرلقلرغآ و یسهحلسا هنسودرا نونو هسیا
 7 نوجمارفره هدشرل راوس « نوجا یعک نوا كرلتیلپ وه ءرولوا عنام هت رلمریتک هبارآ كركسع

 ٣٣٠٦٢ الصا وم نوجا برح .یدزعآ هدعاسم هنرلمریتک هلضف ندراکتمدخ رب
 ِ هلا وص قاحص ءےیلیف هروک هتاور . یدرر دن ولو هدلاح رب رفس یسودرا هلس تیشیق تح

 1 نوا یرلکوربتک هبنغم ههاکودرا  شعا درط نینجا رپ ندتشیح بابرا نوجما یفیدناقس

 ۰ ندنفیدارآ ندلوق نوجا كمجما وص هدنساننا شیوروپ ۰ شملا لزع یتسیکیآ ندنرللارنج
 ۰ ندهرص بویمرلکید یرما نلیریو « شعآ انوص رپ لزوک هیلئاقیلد رب ندناکداز یبالوط
 3 . ردشمریدتا مادعا هدیرب ندناکداز نوجا یغنیدقج یراثبط

 ٢ ,یدهلوتروق ندنراتک الف رح زهنویولهب شاوایشاوای هنن 7
 ۲۰٦٦ نوناق قنرا یرب ندنطوقس كنارت زوتوا هدەنت آ

 | لالتخایسا .یدشمالاق هقرفرب چیه كمهن هبءهرادا یتلم هلباینک چاقر ءنمشد
 ۴ ۱۰۰ لمکع تباق یتموکح ی ہلح یلاما ںتونویروک را الا نا

 3 دی کرم ندناوذ رادتفایذو رومشم ی رکا راکاح .یدروسدیا هرادا

 3 2 یدرارویلوا عا ی هنسهرادا لرلسلحم هدایز نت زادآ یرلسلحم رلنو

 | زو كناطخ هدایزدلا قراقروق ندنصارتحا كرلنوم روستا داتعا هرالارنج یلاها
 ۴۱ ا یرهش تزاحترب وو تیاخ لتا قئرآ ۰ یدرویلوا عبات زا
 ۲ یشداق هنیرارهش نانوب کهدنزکد رلهطا «شمربتک هنبرب ینسەیبرح نئافس رہشوب
 .«لکد بیل وطاآ یرظنكنهنت ۲ یدمشطقف اب FE نهیلوا 5 اج ندنکی

 . . ىدشملا هجوت هنیرافرط (ایکیدیکلاخ)و (نوسهلله) ہدایز كا

 سارا و سلف
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 (ندنسواب ات كسرەتسەم)

 نوک ابو ناتسنات و



 یوم خیرات ۲۰۰

 ندرلهحاصم یلتاط یم نوزوا تلف .یدرلیا ر وحسم کرم هال رلز وس

 .یدردنا ظح ك

 ضورعم ےس r ںھ انودک ام نامز ٦ هتموکح هرادا بىلىق

 زواحت ندلامش ( رالیتون٭ب ) .« روسدیا الاتسا ندبزرغ راہلایرللیا. ۰ یدروینولو
 «روسریدنولوبهدنتل ۲ رلدیدهت یداعم ینونج رابلهتن قرش رلبلاک ارت.یدرویلیا

 لس هدتکلع یدنک یتح . یدراروتسیا قلا ی(سلویت ار راینانوت هضاحلاب

 5 یدرو و ولو هح ر نیما ءدزآ کنج ہلا ناکداز یک ینیدلوا دوجوم رار

 «شمریدص وص هلا هرابیرابناک ا رت نوما كعا فرطرب ینالکشمو نوتوب بىلىق

 یتسیدنک قرالوا قفوم هدرط ہدیرلیلایرللیا هل ران وه :شعا قاشا هژرللهتنآ

 .یدشمریدتا نالعا لار"

 ینجاتتحا كاتکلم ارکوص زارحا یرلتقفوم و نوتوہ تلف

 یغیدلوا موزل هودرارب مظت:م نوجما قموروق یشراف هجراخ ینطو «شعا قیقدت
 ےگ .ردشمالشاب کا لکشت یتسودرا اون ام كردا رب ده

 ییراوس ۰ یدضشمهغا لیکعت ندرارکسع لترجا ی ودرا ییدلبا لک 3 تليق

 .یدشالا لیکشت ندنسهعرت انودک ام نونو هرزوا كغا باخ ا ندیلاها یبهداس ءندناکداز

 یرلجالس راو ء ردبا لیکشت ىر( سقنالاف ) یرلنالوا نیتمالا و مالغاصالا كدارفا
 هنرلشاب هدیبه . یدآ ینیع كتير رپ یازبهحمو تاحیلست كدارفا .یدرل بو ندنفرط لارق

 قم شب « جلیق هصق ۽ ناقلاق رب قالراو ءراریک هرز رب ندهلاسوک هتیراهقرآ رفغم ر

 هلتک رب مظتنم نمی ( سقئالاف ) هدتنادیم هراع . یدراریناللوق قوا رب هدنفلنوزوا هرتم
 نوزوا هدیسه و هدنکلنرد هرص ۱ یرلسق الاق انودک ام . یدرارو ولوا بیرت هدنلاح

 هل رللآ کیا كرەربوچ ورغوط هنمشد یرلقارزم هرص یتلآ یهدکوا . یدحلسم هلرلقارزم
 .یدرولوا شلدا هبا هلقاررم قلا یدارفا كل هرص یهدکو الا هک لتر وش وا ؛یدرراتو اح

 ہدنسیرلیا كنہرص یجب رب به هدیراقارزم كنمرص قل | نوجما یرلقدلوا نوزوا تیاغ رلقاررمح

 مدراب هشرلشادقرا هد اجا « راراوط كەد یس راقار رم راەزص یهدهقرا لا . یدرو ولو

 هشرلشادقرآ ی زرا هرم زکس ندهقرا كا ًاضمب . یدرارک هشرار كرلیلهراب كردبا
 .یدزالوا نکم زواج ندفرط رب چیه «(سقنالاف) نامز وا ءرلرنود هفرط یکع كرەریوچ
 :یدریلبدبا هببشتهراوناجرب یلنکید ربمد نایلوا لباق یماملشالقاب هنناب ؛یرلسقنالاف اتنوذک ام

 1 هدرب رپ چیه ادعام ندضارا زود ء یطب هجرد كوص کر < یغآ تباع سقنالاف

 هره «كعا ارجا رلتکرح میرس . یدبا هعطق رب هدماظن قیشانای ہردتقمریغ ہکمتا ہرونام
  زهجم هلناقلاق رب قافوا هدرب و هفیفخ ةحلسا تلف نوجا كا ضرعت هرلماکحتسا « یعامریط

 ندناکداز به یراوس و .یدراو هدییراوس كيلف اتر ىدشملا ثادحا یفنص هداس رب
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 و٤ انودکامو ناتسنانو

 (سلقایه)یتسیدنک یرب ندرللارقو .یدرونولو ادا لارف ررب به راهاسق

 .یدشع ولو ماش شا ذا ف ا هنرزوا اشوک ام نونو < رو را دع ندنادناخ

 ی رامنات و ندنناکر ح كنمشد لوا ند سه راحح (ه هتالب) «هدیر .ندرلن و یتح

 ینمرادا رقم. تنتللارف سوردناسکا . یدیا سورداهلآ ا رادربخ

 سونالهکرآ . یدشملا مدقت رارکراب ہنیرانوبوا (بیلوا) ,شعیا لق ہی(اندیہ)
 كا كناتسنانو یک سیدسروا عاش «سیزقوهز ماسر هدلارقرب رکید هدنمان

 دنا سیا ءد(اللب) یسهرادا رقم « شما بلج ین راراکتعنص

 هنالهاحو هداس تیاف رالابنودک ام

 ربنابوج قوج رب هدارو . یدموفر راشای
 یبرراوروسهدنراریاب لبشی كراغاط ءریشالوط
 به رتکنز ینعل ناکداز . یدردالتوا

 یر كن قمرادواکنچ عجن .ندرایجوآ یهام
 ( ردهدنیلرب ) هدنررع اثم . یدنرابع ندنرلالتیم یحا

 ء یدزامالوا اح یتفص قعولو هدراتفایض هسمک نابمروا یزوموط ناباب رب
 .یدرونولو هدنتیروبم قمراص پیا هنیدوجو هسمک نیمردلوا نمشد هدنرع

 هدموق لهاحو اباق و طقف . یدیا هدنمکح تداع ناه قلوا شوخ" ہدراتفاض

 «ه یراوس ناکداز .یددوحوم طلاسو ولرد ره كح رک مدوج و ودرارب تخت

 رب لاعف ردتقم ههلباقم یشراق هراتموکح راوج مه ءرونولوا لوبق ههداس یسیقابتم

 .یدرلبرتل هدوحو ودرا

 ناد ر جنک ہدنشای ییا رک مع اس تم ام ماتم" ا

 ہدنماقم نهر ندنف رط سادن وتمابآ پىلى .یدبا پل :تاذو .یدینش ٣٠

E 1۔ایسو یراودرا كراینانوی ہدانلا وہ .یدشلاق هنس چوا ہداروب «شمل  
 بابقوذ ندهمیدب رات | یک یئانوی رب ؛بیلف .یدشلاا قیقدت ندنفاي كب یرراتس
 هدیرح « ردیا ظح ندبارش و نر «ندوآ یک یلاننودک ام ر « روا 1
 لزوک تیاف ا بلف . یدردبا ناربخ تہدنک یک س ہلا یتاتمو یتعاتق 4
 نوتوب كرفس ء رایا زاربا تعاحش هداعلاقوف ہدەبراحم .رزو هلتراهم لاک نم آ

 رورپحور « یراوطا یلعوس هسیا هدرضح تقو . یدردیا لمح هنبعاتمو قاشم
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 انودک امو ناتسنانوب

 (۳ — ۴٦۲ داللا لبق)

 اهد ند (ایلاسن) ہدنسەقرا كنغاط ( سوہملوا )و ہدنلامش كنایلاست , 

 ۳۳ ام غل قارطا كنار و .ینزاو ارخ رپ كونو رک

 . ودیا نایرج رارہن قوچ رب ندایلاست .یدنرابع ندهطقن رب زکلای هسیا یطابترا
 . پرص « هدنفرش كنارح و . یدراروکود هزکد دلردیا لیکعت راقاتاب رانوب

 ۱ یرهن (نوعرتسا) .یدراو اهد ارح رب ہقشاب هدنسیرک لابج ٌهاسلس رب كسکوبو
 ۳. یق نالوا هفرط ندزکد كرہن ۔ یدردبا نایرج ندنساتروا ارم و
  (ایکیدکلاخ) هدهدنسهرا در یباوب .یدیاطاح هلرلغاط قلجاغآ یواخ یت راندعم

 3 .یدرلب رابا ءردیالکشت یدنقح دلو و چوا و ءط هنن کد راعطا ءیسەریزجش

 .یدشلدا اک هدارو  ینالارق (اینودک ام) هتشلا

 ۱ - وایوک .یدتکلم رب قوح یراناعل ,لوذبم یرلاعرم «عورنع تیاغ انودک ام

 ۱ رلنو طقف . یدرونولوا دع ندرل (نهلآ) یسلاها ندیا بکرت ندرایدنج و ندرا
 ۱ ےک اانا قط یک یربکدتیا لوبق یلاوحاو تاداع دلرابنانوب ناروطوا هدرلاحاس
 ۱ و .یدشلرا هراهلق قوچ رب ندیکسا « اینودک ام . یدراردیا ملکت هجانو



 وا ساس سس ھے یمن

 ۱۹۷ یرلبرح زهن و وله

 .یدرلشمهتسبا كمر دتا نیم هرلقفتم راد هسرلقدلوا لخاد هقافتاوب «رلشع وقوا

 تمشح رب چھ رپ نارا ءےنندوع ند (زوس) یصخ مص ایداقرا طقو

 ندناربا راناتو ارکوص ندنرا قرا شل وس هنرلشادنطو یتیدالوا دوجوم

 تقفاوم هنسوژرا كرلیلبت < رایلایداقر [ ندیسو . یدشمالاق یراوقروق چیه
 . یدرلشللا قافتا هلبا هنت او هطراسا قرالیربآ ند(بت) «رلشمهمنا

 - رو رارق هغمرف هاسماع ی ذوه كن هطرابسا قند رلیلت

 شل هزهنویولم هلا ودرا ر رار 5ت سادنونسایا ید راس یک

 نوجما هعفادم یهطراسا هدسوالیسهک ۲ .یدشمالپوط یتسلاها یتهسەموسوغرا

 قلنادناموقرللت .یدیا یتادیزوعهدهرصوا .یدشلک ه«انتنام) قد فا درفرب
 سادن وما طقف .یدرلشم اتب رفظمزارحا هدرفس و هدنسهءاسیرلت راهم ک هدنتعنص
 ندقدلراقح یربمد كغارنم شعاالارای ندنسکوک هلبا قارنعرب هدنساننا هبراحم

 .یدشلا تافو كزءروک یفیدلوا رفظم كنسودرا هرک وص
 ربلیراقبج ندندوجو ریمد ءابطا نامزیداربتک ههاکودرا هدلاحر حورج سادنوتیما ا

 «شمریغاچ ینسیجتمدخ ےب زار سادن وتیما آ .یدرلشع د ءرولدا زالراقبح

 . یدشلوا نونع كب هجنایرتسوک هنسیدنک یناقلاق ,شعا لاّوس یفیدالراتروق بولیرات
 7 هلبوا» :ہجحدیشیا یقیرفظم كرلیلیتوئاب «شمروص ینیداوارفظم كفرطیناه ءارکوص
 هدنح وا یشاب كسادن وتیما أ .ردشعارمما ی یتسالراقبح ندنسهراب كریمدو شع د«. . میلی هوا قنرآ

 فلخ رب چیه هلو نس ھ : یرب ندنرلچیا هدهرص وب . یدرارویالغآ یجآ یجآ رلنانولو
 :هدلاح یخیدلوا مست رب یجآ هدنرلقادود «سادن وتیما آ ؛شمریغاب هس د «؟كدبمللوآ نداقارب

 بنام هدیروا ءارتقوهل یرب . مروبقارب دالوآ زق کا توعال هزس ؟زکسرویتسیا هن اهد»

 .ردشعا حور ملسلو شعد «۰یرلت رفظم

 تیاهن « رلشمهمهروک شيا رب چیه هجنلاق زسنادناموق ہدەبراحم وہ رلیلبت
 .ردرلشادقعهاصم هل رلبل هطراسا هرزوا كمریدتیا قیدصت یلالقتسا كن (ینهسهم»

 ا امام



 یوم خیرات ۱۹۹

 هداز اهد یک ٠ك « او سادس ولەب هڪ د «...ه؟مروبجآ ردق وا هکهحوز «سادسوله»

 لمح هفرح رپ رضم یک سوردناسکلآ هدلاح كنيدالوا ربسا رب نس کنت وج . مرویجآ

 ءردشعد <!كسروہ دبا

 ۔ایآ هدودراو ُ یدشمردن وکو درا 7 نوجا قمراتروف یادولو 6 (ب)

 شلدبا لع ندقلنادناموق ۰ سادنونماپآ هدهرص وا . یدرونولو هدسادنونم
 73 أ ودرا.یدروسداتمدخ هلتفصتلب وهرب یداعهدودرا نوجما یفیدلوا

 سادن ونماپآ یفلنادناموف هنیززوا یناختا كرارکسع هعامالوا قفوم هدیودیا ضرعت
 . یدشلوا قفوم هغمراتروق یمادسوله :شعا هدهعرد

 | هلآ سوردناسکل ا « شلك بالاست رارکت سادیولهب ارکوص هنس چاق رب
 یسهجوز الآ دادو تدمر . ردشلوا فلت هدهراح رب يدتا

 .ردشلدبا لف لدی رط

 . یدرویلوا بجوم یدسح كرابلهنتآ یتیک احو ذوفن كرایلبت ۰
 ۱۳ کا قاقا هلرالهطراسا لتا ندقرطرب ۰ ۰

 رایلبت . یدرویبریغاچ هدادما یرلیلست نوجیا قلوتروق ندرایلەطراہسا رایلیداقر آ
 ندنناریت هزوک اربس ككرلبلهطرابسا طقف «راشلک ہزەنەیولەپ کردیا تباجا هتوعد ون
 هفمقبح ندزەنوبولە ندالوا قفوم هئیشرب چیه هترزوا یسالآ هنواعم رک اسع

 . (۳۸) یدرلشلوا روح

 یرلتوق یح .یدراروبتسیا كاما برح هنابزکلای هلرابل هطرابسا قترآ رلیلبت

 . یدراشمردنوک هقافنا هليا یرادمکح نارا یسادسواەب نوجما دز" اهدتاقرب

 ولب یرادمکح ناربا هدلاح یبداردنوک یصخ رض هدندایداقر او هنت | هدورص وب

 ییدلوا ترابع ندهن كثبع ییدتیا وزرا ك(بت) ءشقِا لوبق یتیلکت كسادیبوا
 نافس ا آو یسالوا لقتسم كنیهسهم» : ًاباوج هد سادسوام ء شمروص

 هلرلیلبت كرەروک یتفاوم یطئارشوب یرادمکح ناریا هد «! یسهمکج ینسهیرح
 تدوع هننطو ًانونء هرکوص ندکدتیا نیمأت قاتا وہ سادسول» . یدشما قافتا
 یرالصخرم نوجا یرلفدمالوا قفوم هثیش رب چیه هسیا رلیلەنت | ۰ شما

 :یدزلتعا مادعا

 ۱ ِ هدیاذ ین لماح ینسەمان ت زادمکحت نارا هدنندوع ° ) ب) سادس وله



 ۱۹ یرلبرح زن و ول هب

 .(۳۹۱۵)یدشمر دلوط هلراطولبه نالوا یدادجا هرابلمهسهم یساو رایلمهسهم

 الصا ندنفرط رلیلەطراسا « شما هظفاحیلالقتسا (یتهسهم) ًارابتعا ندخمرات وا

 . ردشمهلیدیا طبض
 قلنادناموق نالوا ترابع ندهنس رب « ہدمرص یغیدلوا لخاد هزهنوب ول سادنوتیماپآ

 ییدرتسوک موزا هنسامریدنولوم هدلآ ییادناموقو ما كنسیدنک لاوحا طقف ,یدشمتب قدم
 قانادناموق هدنندوع ه ( بت ) ٭ شما اقا هدنسهدهع هش ییلنادناموق سادن ونساپآ نوجما

 هدنقح 6 سادنونمایآ . یدشلدیا موکحم همادعا یبالوط نوکیا ددع یآ ترد یتدم

 زکلا طقف . میضار <کلوا تر !العا ثد :زکلاپ «شمهعد یش رب چیه هرارق و نلیریو

 0۳ ردیلالزاب ہدیرلتتفوم یهس همو هطرایسا 1 | رتفو هل هنن رزوا كع رام ۳ مرتسیا یش ر

 .ردشعازاق تئارب لاحردو شعد

 ری ندنرلقدن ولو قرذتم ماوقا ی هدالاست هدانا وت

 یداحاو یاربت تان ریش (سیرهف).یدرارومءه دنا تک ےس

 هغلا هتل ا یسادناموق یتقلخ الاست نوتوہ قرایالبوط وللکوک ۱۰۰۰ نوجا نیمات

 هحتف یارا ہحنلوا قفوم کیش ودرا رب یلتوق و اهد . یدشلوا قفوم

 نک ید داتا ییدتا توعد هنر وصح یتسهعس نوک و نو 3 شارا

 سشوردناسکل ؟ینکیهدوا دا شمکیشدراق نج ار .یدشلدبافلتندنف رط

 زمک رک هیرادمکح ماقم سوردناسکل | طقف . یدشعوآوا یالنا ندنفرط
 ند(بت) قدالاق رازب ندلاظمو یسلاها امل است نوتو «شمالشاب هک ہی یل اھا

 6 شم ردنوک یسادیواه هس رزوا تعح ارم و ) ب ) ۰ حا باط تن واعم

 سا رول ہداباص

 زاو ندکمردتا باغتا ( لارنح ۰ سوغات ) یتسدنک یموردناک ۱

 هدنهاک ودزاهسوردن اسکن 1 هده رص کیدک هالاست هعفد یینکیا رک وج شرع

 هسیح كره ر دتا فق وت یساد ن وله وردا کا رفس ول طقف ءںوعا فداصت

 ٠ ردشمر دم ]

 قح . یدشمامزو قلادتعا چیه هدهرص ییدلدبا فیقوت ساد وله <« هروک هتاور

 هسوردناسکلآ «رولبوس نکجهروک ی سازج هدنیقاب كسوردناسکل ا هرانلک هراز سیدنک

 ترک سرو وتروق هرکر ندنلآ ءروس روص ییکیدق | مادعا ندهن ینسیدنکك ر هردن وکر اربخ

 هلو نوچا» :كردا بجعت هلاح وہ سوردناسکلا نوکر .یدرویلیوس ینکچەدبآ رلازج هت
 یرادوبعمو یرلن اسناد :سادس وله هن رزوا كنو شق ا لاوسهسد «؟كسرویتسرا كلواقباح ٦

 قح .یدشمرو باوح هسد «..نوجا ثكکدکلوا لوا نآ ر كس بور دبا ترف ندکدنک

 : هسادس وله «شلک هسبحم نوکر نوجا كمروک یریسا نامرھقوب یسهجوز كسوردناسکلآ



 یوم خیرا ۰

 قرانالپوط هدنلاح تلم رب دوجو كب رارہش تارقومهد یهدنبخ كنايداقرآ
 هدسادن ونمابآ هدهرصو «یدرولیا انی رهش (سل و ولاغهم) هدندودح (انوقال)

 تك ق فلکس لت ىلا یر مدزهنوپ وب ءرالططراسا
 ییدتا فداصت ہدلوب سادنوتماپا .یدشمک ء(زهنوب وله) ند(تنهروق) ہلا ودرا

 ۲ ئین هطرابسا ارکوص اهد ۰ شا هتسیداو (ساتوروا) لرهشلزب ہلبقلخ رلرهش
 ۳۷۰(۰) یدشمروق ه هک ودرا هدنسشراق

 ۱ یر ًاتاذ کو .یدقو ریس چیه هدنفارطا كنهطرابسا

 «رابل هطراتسا .یدرولواعفاو هعف د کالا هکنو يما المتساەياسن وقال كن ودرارب یتح

 «روالغآ رلسداق ۰ یدراشلاق ہدنج ا تشهد هحمروک یتسودرا نمشد هدنرلشراق

 تا ذا ۷۵ نؤالساک . یدروسدیا باغ یت راسخ رلککرا
 . یسەفاک كرلطوبلع قجانالبوط ہتلآ هحالسیتح . یدرورمربتک للخ ًاعطق هنتناتم
 ۰ لافشا یراهس هللا طوله ٩۰۰۰ ینیدالپوط هنتسم شما نالعا ینکجەدیا دازآ
 ۱ . یدشم ری دّسا

 هتیرلکوا هطرابسا یرلیراوس روک یؤص ( ساتوروا ) رلیلت هداتئا ون
 دقع رلقافا یخ نوج ا ملست یرهش یشک ۰ لب تلاش راسا روک
 .یدرویلیا فلکت یبا نرم ےک و هسوالسهک | سک یه .یدروسدا

 هنیرلتساخ نطووب هنشاب زکلاپ یسیدنک«شلکندکل نعهملیب چہ سوالیسەک 1 طقف
 هفرط وب «لکد هفرط وا . زکیدالک ۲ شلک اي ییرلما » : كرەیلیرلیا ورغوط

 یربخندش رب كسوالبسهک ۲ رلنناخ ییهطراسا «شمربغاب هیید «ازکسکجهدنک
 هلتروصو هرلنا نهم سوالیسەک 1 .یدرلشمتا ارجا اما ین راما هلردیانظ قوب
 . یدشمریک ندحبلف اؤر نوو كراو هحکوا ارکوص ندکدربدتا لاغشا

 . نوتو ردق هزکد « شلاق زجاع ندهشاعا یسودرا سادنونماآ هدورص وہ
 ۱ ۱ ندزهن وب وله طقف . یدشمر و رارق هغمقح ندزه و وله كردیا جارا یلام

 نالوا عبا هرابلهطرابسا ء نوحاققارب رثا رب یاد هدنهاکرذک لوا ندزامقج
 1 3 هدنلاح تلم ر لقتسم هرزوا قلوا ینمشد رب یگاد كنهطراسا یرلیلینەسەم

 ِ نشر یب هراراود.مالغاص تیاغ هرزوا یعاط ( موتا ) یتح ئ۱ اح ا

  نانولو ہد ( سیتناپون ) و (یەلافەک) یرہش «شمریدتیا اشنا یرہش (ینەسەم)



 ۱۰۳ یرلب رح زن و وله

 .یرلرکسع « شلوآ سوطوربمو هلق یلارق هطراسا هدنسهبراحم ازتقو
 عياش هدهط راسا تکالف رخ وہ .یدرلشملکح هن راهاکودرا بولا ی هوس

 ر رلبل هطرابسا هددرص یی دلوا

 نوکوا .یدراروسدبا ارجا كلنش
 نود یک یوم كنودرا
 هد رام ءنوک ی سر اطقف ..شعا

 كلنش یسابرقا كرلندیاناح یادف

 ندا رارف رک اه اا
 قرالاق ہدنجیا متام ہد یراہملاع
 .یدرلشمامقح ه یراشیطن دنراوآ

 یک ہی رلتکر ح 3 رابل هطرابسا

 یادف ءدە رام نوحما یهطراسا

 «تداعس ر و و كا كنهعا ناح

 یتیداواتلذمر ملا هسیاكرارف
 . یدراعمتسا و

 ارتف ول
 دلت هدر ود ولر

a ۰ 0 
 ریئأت رب كوبوب هنیرزوا رلینانو
 بولغمزدق هنامزوا .یدشلاارجا
 هدرللهطرایسا نلیدیا نظ زالوا
 بولغم ندشرط رلیلس قترآ

 و وله« تسولغم وب . یدراشلدیا
 .ربتک هلوصح وات سکع هدهدزهب

 یزیمهنزآ یللدم نالعا یعاوقا زەنوپولە « شم
 (ردهدنویاه ةزوم) یتح . یدرلشلا ماق هلالقتسا

 .«روسدیا اشنایراروس ینلدقس ها رلبل هطرابسا عكردیا هدافتسا ندتصرفو هد(انشام)

 رو الشابه ه را هلرلتارق وتسیرآ نالوا یرادف رط هطرابسارلتارق ومهد ی هد(ه هک ه )

 ۳٣ ۲ دلج یوم رات «قیفر دما



 و خیرات ۱۹

 نمشد» ا هدسادس ولو « شعد «!كدشود هنجیا نمشد» : یر ندنساقفر

 یئزج که دنتبعم ءسادنوماپآ ۔یدشمریغابەیید ؟:گسروید نوچ یدشودهزمجامزب
 | كرایلبت تیقفوم وب ء شا بولغم یراتوق قئاف هجددع كرابلەطراہسا هلتوق رب
 تابا ینررلکج هل یهدیا هبراحم ہلرایلەطراپسا ہرانا «شمرردنرآ ینراهونعم ۂوق
 | .هطراساتیاهن «رلشمالئابنک !هشیدنا ندترفظم كراىلبت رابلهنتآ یتح.یدشلاا

 «كح هدنا هظفام یلالقتسا رهش یه هحنجوم هطاصمو .یدرلشما هلاصم هارال
 ۰ لوق هدرلبلت یطئارش و .یدکحهلیا تکرح ًاقفتم یشراق هرلنعا لوق .یحلص

 نوجما كمرتسوک یرلقدنولو کاح «ب(یتوتهب) نوتوب كنيرلیدنک زکلای «رلشعا
 وزرایتسالللوق كنسهلک (لیتوته) بويل اللوق یسەلک (یلبن) هدنقح یرلیدنک
 ۱۳۱ آسا یادو ماآ ںوینادر قلکتوسوالنسک | .یدرلشما
 هسد «؟كسمروعاط ینلالقتسا ءارارهش یک هد وهب نس» : سوالسسهک | تيان

 هیید «؟ثاسیمرویعناطیلالقتسا كرارہش یهداینوقال نس» هدسادنوینماپآ .شمروص
 .هیقارب رح ییوهب» :قرالبقیص یناج هداملاقوف كسوالیسک | ہجتدیا هلباقم
 هد «؟زکسمقجهقارب رح یناینوقال هدزس» :هدسادنونیمایآ «شعد «؟زکسیمتج
 . یدشملس یتمسا كرلىلىت ندءدهاعم سوالسهک | هتیرزوا كنو « شعب اقم

 وا یتح .یدشلوزو نک یہرا كس هلا هطراسا ی

 «سوطورمو هلق یلارق هطراسا نانولو هد(دکوف) ہدمرص

 باوج ینیدلآ شا فیلکت رارکد ینررلاقارب تسبرس ییرارهش یتو هب ہرلیلبت
 e) كرلىلىت كردنا التسا ھه( قوه ) هلا تلیوه ردق ۱۰۰۰۰ هترزوا در

 هده راحو .یدشلا ارحا هراحمرب هد( ارتقوهل ) یشراق هتیرلودرا یکم. ندشک

 هدنلاح هعطق ر ولب وطیرکسع ءشَمِا بی رتهدزرطرب یینوتبسب ی رکسعسادن ونماپآ
 بیت رت (هدنکلنیرد هرص یللا ینعی) یلتوق اهد یحانج لوص هدر كجهدیا مظنت

 . و . یدشلا وام هارو یرواط سدقم یت منا كسادیولب كردیا

 " هنیرلحانج غاص ندیا لکشت ندننامطق ہدیزک كا رلیلهطرابسا ءحانج لوص

 | وب ندا نیمأت یتیقفوم كرلیلبت . یدسشلبا بواغم یرلیلهطراپسا كردیا ضرعت
 ۲ هماظن و مرخ الب نوجا ینیدلوا لئام بولوا یزاوم هنسمج نمشد « ماظن

 ۱ ۱ . یدشملیند (ماظن لئام)

 یس ءاگ وو



 ۱۹۹ یرلبرح زن و وله

 و 0٦ .یدشلوا روی هغلآ ہراب م دواردقیخارد ٦٤ ندنر نوجا كمروک. ینغلرضاح

 «یدراب وس یفیدلوروق ند لهدا قوخ 21 ہدەباس و كنسدنک ءرولوا نون ندا رور

 ندنراشهروک ناولہم «رالاح هط والف و هراتک :یدتمروت لک هداز ندیلمه سادنونسمایآ

 . یدمالغاص تیاغ یس هینب ندببس و .یدردآظح ندرلوشوق هل یامعتسا هحلسازکلاب «زغآ ظح

 قمیلط . یدردنا زارا تغالب رب هجرد لوص « رلیوس يدرقال زآ سا
 یدح سادنونضایآ 1 یدزالرآ ندتققح نکردا هل هفیطل تح . ید ہناممص تا

 ¢ هنن اوټ كننطو هلس ری ندقدلوا نادناموق شاب .یدا عضاوتم و نیتم ءرور تیناسناو

 .یدشمروک تمدخ یکت یل وه رب یداع نداعولو هدتاکشرب چیه «شثقا تعاطا هنناررقم كنتلم

 . یدشلوا تسود هلسادیوله یرب ندنامز.یراکدتا رفس هدکلر صا ا
 یرهش رب رادتقایذ_ كا كناتسنا ویب ینا ہرارتسیا كا مک اح هیوام ی ( بت ) هدیسیکیآ یه
 ودرا رب كجهلر هديا هبلغ هرایل هطرایسا نوجا كنو طقف . یدرردا وزرا كمروک قرالوا

 سدتم) نوجما كن و ساد وله ید رانا اکو اغا د رورینطو یبا و هتثاا ۰ یدمزال

 ندحنک ۲۰۰ بوسنم هنسهلاع لسا كلا ك(بت) رواط و . یدشلا نکیل ی(رواط

 .یدقلوا لاثتما ةن وع ه ودراو كما لاغشا یعقوم لکل تكا هده رام یسەفبظو ك ران و .یدترابع

 هدناحاس یلوطان | كرالهننآ یرب ندن(یسهدهاع» سادیکلاطنا ) رو
 ۳ ہےاس و خم

 لارتح ر یل ەطرابسا هحنک رب هدینامل (هرب) «شمالاق یراک . چه ۸ ۰

 ,ندیاهدافتسا ندشعض هجەیرحم هوق كرابلەنتا .یدشلدا طض نیزسنا ندنفرط

 تاراسخ یرالل تا ءراروہ وص ینسەی راحت اغ ها ہدنزگو راهطا «راناصروق

 (زقاس) ۔(سنازی) نوجا قلوا قفوم اکوب رایلەنتآ .یدرارویبدیا راچود ہیەیلک
 غالبا هشم یت رادقم كرارہش قفتم ارکوص اهد ۰ راش قافتا هلبا (سودر)و

 یر للالقتسا یشراق هرلبلهطراسا یدصقم هناك راقفتم . (۳۷۷) یدراشلا

 ندنام هننآ رلد و «كجردنوک صخص ونت 1 یو سه یدکلا هظواع

 .یدکح هلیا ذاختا یریادت ندیاباحما .كجهرو رارقءرزوا قملوا یرا نوتبسب

 «روسدیاجارات یتسلاوح (بت) سوالیسهک | .یدیا یرلهنسبرح راه-وا

 و اعقاو رابلبت . یدروینولوب ہدراەراحم كفت قافوا ہلرایلبت ۰ رویقای یرانیک أ
 کما هراحم هلرابلهطراسا هدهدنامز نیع طقف ؛یدراروللواررضتم كب ندرابرح

 ۔ہرای سوالسهک | هدنرب ندراهراحم قافواو هروک هتیاور یتح . یدراروشیلآ

 كکیدربو ہرایلبت «هتشيا» :هسوالبسهک | یرب كنلهطراسا هنیرزواكنوب ءشعال
 هلا یروناط سدقم ك سادہ وله نوک رت هس . یدشعدءا ین كرلسرد

 كساد وله هد رص ول .یدشلک هعوقو هب راح ر یداصت ندا ٦ رایلەطرابسا



 یوم خیرات ۹۰

 3 هدیوتکم و .یدشلک ب وتکم و هسایخرآ زیکرک ,تمم رپ ندهرآ طقف . یدرلشمر ویلاص

 . یمیدلوا یدج تباغ كیا و ءرویلی رب و تامولعم ندهننآ رثاد هتسیفخ قافتا ك سادہ ولە

 | «ییوتکم نوما یتیدنواوب شلوا شوخرس تاغ هدهرص وا شایخرآ طقف ۰ یدروینلیوس

 َ : یدشعد «!هننراب ہدراشیا یدج» :شقوص هنتلآ كفیدصای یتیدنازوا هنبرزوا

 رانو .یدشمردنوکر بخ هدهراقفتم .هنیوآ كنوراخ سایلف هرکوص تدمرب ۔

 ۰ رربک ی رجما طقف .یدراشمرک هتنفاق نیداق «رادمت روا یرللاد قاواقوماج هنیراشاب
 1 شی ارکوص ءراشعا فلت یرلخ رامهلوب لاحرد قراراقج ین رلرحینخ مر بک

 | یهفطو و راقفتم . یدراشمردلوا هدیرانا بولو ییراسیر كننسهقرف یسارق
 | تدم (نویفآ ) ارکوص اهد ہراشمرہدچآ یهناخسبح نوتوب ءرکوصندکدتبا لاک
 . هبیلاها «رویشالوط قاقوس قاقوس رلیدانم ندفرط رب هددرص وب . یدراشمشلرپ
 . ؤازەیملب یراقدا غوا هبهن یلاها نوتوب ندفرط رکید « روییدیا نالعا تیرح
 | رایلهطرایسا نانولوب هد ( ایمداق ) هدانئا ون ۔یدرویالربف هراقاقوس رهلعشم هدنرللآ
 ٤ ..یدرارونمهدیا تراسج هغمقح ندهعلق قرهمالک | یشرب چسه ندوتلور وک ون

 3 .یدشع ولوالبع راراکصالخ نونو ی لعا یر نوک ترا
 " هطرابسا «راشلوا ملست ندتلجآ ہدیرارکسع هطراسا یکه د(ایمداق) ارکوص اهد
 ۱ .یدرلشلدا فلت رارب هلرلقحوح رالبت نالوا یرادفرط

 3 -یسهفاک لرلرهش و .یدراورلرهشلقتسم قوج رب هد( یون ه )هده رص وب ۰4

 3 لکشت ہدحتم تاموکحرب زونولوا هرادا ندنفرط (راقراتوهب)هد اک ےک

 ِ هرادا یرارتاس نوجما ینیدلوا یرهش (بت) ینلک یرلیاکا كلرث:و .یدراروسدیا

 1 دصقم ك(یت) .یدرلرومهتسبا ییلوا عا ه(بت) رارہش وہ طقف ءروبتسیا كما

 | هدیرح ایڑکا رثیلبت اعقاو . یدقلوا ک اح ًاماع هتسهمطق ( یوه ) یسیسایس

 ۱ طقف .یدلکد كلام ہذوفنز٭جردوا یرلتموکح طقف .یدراردیا زیب ہلیرلتعاجش
 | یدشلدبا هرادا ندنفرطیرب هدنما سادنونیمایآ (بت) هرکوص ندندرطدارلهطراسا

 ۰ ۱ یقه رام ران 2۱ كانا وا تانوب 'ءک
 | قدملعم رب بوسنم هنبتکم روغاثیف . یدیوسنم «هلئاعرب ریقف طقف :لیصا سادنونیماپآ

 زیا بارش چیه سادنونیمایآ . یدشلا رارما تایح رب هاراکتعانق تباغ «شمروکس رد

 ۱ کر هروک هتاور . یدراو یابل رب زکلای كجهبیک هتسهقرآ . یدریب زآ تیاغ هدکع

 | هیجنلک بواتسب یباؤنا « شمروک موزا هنعاقس یناونا نوچیا كمتک ہنیرب ندرایطروب
 . نامز کجهدک هبرح هدیونولوا نیبعت نادناموق شاب تح . یدشماماقیچ «یراشیط ندنیوآ



 ۱۸۹ یرلب رح زن و وله

 .یدشمشود هنمنع قمراتروقیتطوهدوا یکسولووزارط یلەنتآ .شمشووا هلبا
 قوعوص و قلئاراق ساد ولە ۰ یدرولنولو هدنحا لوا نوناک هدانا وا

 رانو . یدشا تکرح هللا یشک شب نوا ہدنجما راهنتروفو راراق « هدهحیک رب

 (ردهدنسهزوم نیلرب) یسهغاصا ندعم

 رلکیوک هنیراکوا هبید نیسلدبا نظ حوا یرایدنک «رلشمک راوتنام هنیراهفرا
 .یدراشع الی وط هدنوا كنوراخ قرالوا لخاد هرهش هلروص وش «راشهرب وىلاص

 ماشق آ هن وآ یملیف هلا س اخرآ ءینسیکیا ندن راخرامهلوب ك رہش ەدساىلى : ف هدهرص وا

 زونهررثن و نامژ و رخ یرلق دن القاص هن وآ كنوراخ دكرلیفنم . یدشا توعد هنکع
 یسیدنک نوراخ ٤ یدرلشع ربغاج بوودن آر , هنوراخ هنن رزوآ ربخ ول ءرلشمالشاب هت رشع

 هحردوا یلادتعا زلکربلک هنناب كرلخرامەلوب طقف « شما هشیدنآ هد اعلاقوف نامز یرلفدربغاح

 یراق ا بهاذ هتکیدلک یرلبا ندقلشاک اي رب كشيا رلخرامهلوب هکی د_هلنا هظفاحم



 .٠ یوم رات ۱۸۸

 ۱ روکذم . یدشللا دقع قافتا هلرارهش راس یرهش ( تنهلوا ) یهدایکیدیکلاخ
 تر رکید یسیلاعا دازپش رپ  قجانولوب» لقتسم رہش یه ؟رظن ہقافتا
 | ا یشراقم بت هللا هننا هدقافتا و .یدقجالوا راح ینقح قلا نیتاص كالما ءكَما
 کت دوا ) ربث کیا كيد طقفا  یدعلبیا دانا طئارش دعانم تباق
 3 بقاعتم ینربرب هدرلبلهطرایسا ۰ رلشلا بلط هیدادما یاوق ندهطرایسا كرد

 . ترد ك رەت هیابکیدنکلاخ یر ندراودرا لوقوب .یدرلشمردنوک ودرا لوق کیا
 . .یدشمروقهکودرا هدنج راخرهش هلرهک«(بن) هدیرکید شما برح(۳۷۹)هنس

 . هسادسوف یلارنج هطراسا ۰ یبیئر كنسهقرف یمارقوتسیرآ هد(بت) ہدمرص وب
 ۱ فیلکت یا طض يعلق (امداق) كردیا هدافتسا ندتصرف « سشعا جام
 1 ەدەرض یا دبی 20آ شنوکرب نیغزف قلەترواو وغ وطه هلکوا ازکوص..یدٰملا

 3 ی یس یس كنسەقرف تارقومەد قرەقوص ہیەعلق یرایلەطراسسا

 ۳ .یدشمردتا

 ۱ ی طبض هللا حالس یرهش رب تسود ناتولوت هدنلاح حلص ء رلیناتو
 ۰ اش یتجایاب ه سکھ هدهطراسا .یدراشمنجوک هجرد كوص هسادیبوف نوجما
 . یدقفاوم هنعفانم هطراسا طقف « رباخم هقوقح یتکرح كسادبوف .یدشمربش

 3 هسوالسهک ۲ هدهطقن وب تیا ؟یدسیعا ازجهسادسوف نالوطندنتکر حو یدمش

 3 نیمه ییدروک یلهدیاف هنطو ییهطراسا رد eT «شلدا تعجاص

 ٤ ه یدق یازح رب یسادسوف < تموکح هام عم تیری د ینقح قعإي

 ۲ .(۳۸۳) یدشمریدتبا ماد یسانهمزیاو هظفاحم ینابمداق) شما موکحم
 کت رت اپ بر کوج ندکر دادیا طض (اسداق)

 1 أ قرا الا ههنتنآ بوقار ین راتطو 7

 3 كوصربارب هلقلوا لیصاو نکنز تیاغ جنکو .یدراو جنکرب هدنمان سادیوله

 . توب«روتسیاقمراتروف یتطوسادیولهب .یدناذرب كلام هبانجولع ءروسج هجرد
 ِ كرەشلرب هلالت ردق زو یتح .یدرونمروط یرک ندقل راکادف رب چسه نوجا

 | قافتا رب ینخ نوچیا كمرک هبت نداروب ۰ شلک ہیەبصق رب هدنکنآ (نورهتک)
 | بولوا ندنساینغا بت نوچیا قلوا قفوم اکوب سادییولهب . یدشمربتک هدوجو
 ۱ سادلیفیاک كلراخ رامهلوب ندیاهدادا ی(بت) «نوراخ نالوا شلاق هدرهش اساسا



 ۱۸۷ یرلب رح زن و وله

 ن یصخ ص هطرابسا هسرزوا تقفوم و «شعا جج یونوق كرەدیا مارا ۱

 هبا ریشدرآ ء شلک ہنیرہش ( زوس) ربارب هلیا سوزابیرت یسیلاو دراس «سادیکل
 ینماوقا نانوب نوتوب كردیا تدوع هنیرهش (دراس) ہرکوص ندکدتیا تاقالم
 :یدشموقوا یتسهمانناس وش كرا نارا اباطخ هنسهلح «شمالبوط

 < ینیدنولو دناع هتسیدنک تاتسهطا سیربق هلا یرارہش للوطات [ شدرآ رادیکع»

 كوچوکو كو و هرزوا قلوا ینتثتسم (سوریکیس) و (سوربعا) « (یل) نالوا مبات ههننآ "
  لوق مکہ یەلاصم و .ردبا قیدصت ینلام ءولو لقتسم "الماک كا د ناو نونو

 کا برح یشراق ہرانیغا لوبق كردنا عا هرات دی لوبق یرادمکح نارا هسزغا "

 «.ردکچ هیلبا هبراحم ارح و رب یئراق هرلنا هلا یئازخو نئافس "

 ناریا یزاینانوہ یهدیلوطاآ یدصقم ندرشن یهمانناب و هارشدرآ
 ناولو هد هعطق ییا هو ك مرک زاوینراسانو ابورواندهعفادم یشراق هتیرادمکح "

 ۔ارا یر چھ ندنماوقا نانو هنرزوا كنو . یدقمرا ندنرر یراساتو ۱

 سادیکلاطنآ )هدیمهلج «شماماریدلآ هز وک یه راح هلرابلهطرابسا ندیا قافتاهلواین آ
 رب چھ ہلا هدهاعم وہ .هطرابسا : ینشلاا لوق قاررقمو نلیند ( یسهدهاعم ۱

 "ندنسهفاک كسرارهش نانو ءروسدباهظفاحم ی( ی هسهم) یتح .یدشمهجا بئاف یش

 هلفسأترظن ییلاحوش هارابلهطراسا ہدەرصوا .یدروسولو زناح یوقرب هدایز اهد "
 ء !بع كب یسهمشلناربا هو كنەطراسا٭ : هسوالسک ناو 1 6
 دلرلبناریا لصا «لکد یبهمشلنناریا كنهطراسا ءربخ» : هدسوالیسک | شک |

 .یدشمریو یاوج «!رولوا ورغوط اهد كهسر د یمامشالیلەطرابسا ١

 ندکد تیانیمأت یر قافتاكنب رانا وہ لوطانآ ونار ارال هط راسا
 ۔دوہدا تکرخ هاش یئراق ل ۹ ا

 نوجما یرلکدما مدرای هنسودرا هطراسا یتسیلاها (انیتنام) «هد(ایداقرا ) .یدرآ ر
 یانتنام) هلبراودرا «هحندباعانتماندنوبیلاها «راروییدیا توعد هفمقیب ین رارپس
 « ناتم هدهجرد كحلبدبا طض لیا موش كرپش طقف . یدزارولیا ء٣

 هلرهش «هعالک ۲ یننیدلوا كلام هقازرا ہدەجرد كجهما طوق ہلیرئأت قلجا
 ه وص یراود نالساب ندهلغوط | رک ول «روسدیآ دس یره نک نکا یروس ا

 . (۳۸۵) یدروبلیا رو همیلست یانتنام) «راروییردکو چ قرهصاب
 هدءهرصو .یدرویدا یکلد ی رارهش نانو نوتوہ یلاح و كرلبل هطراس-ا 251

 انا مث ہدرطداسا ا



 یوم خیرات ۱۸۹

 . ردراشمراقبج ندلآ ًالماک ینیلوطانآ رایلهطرابسسا هدارابتعا ندخیرات

 | هد(تنهروق)مرک و ص ندکد تی لاصحتسا یتقفوموب یشراق هرابلهط راسا راةفتم
 . هدرح شهدم وہ ندا دادتما هنسنوا .یدرلشمالشاپهنسا رحا برحر یلکءروس

 ٢ لت هلبارابلهتئآ «رارونیدیا درط ین رارادفرط هطرابسا یراتارقومهد تنةروق

 ۰ هدیرح لوصا ء سینارقیفی لارج هننآ هصااب . یدرارویلیا تیقفوم زارحا
 3 .یدروسردتا ی اوت اهد تاق رب یرلتقفوم و هدنسهباس ددت کد رک

 ا لها ندا هراحم هدنزرط را لهطراپما به یرودرا نانوغ ردق هنامز وا
 .: هدهرص و . یدرلردىا ه راح هدماظن قشانا و رارمشاط رلحالس عا تاغ ران وہ ۰ یدنکصس

 . .یدرلشمالشاب هنمالنوطرکسع یل ترجا ندرارهث نوا قمریدترآ ین وق كنیرلودرا رلیل هتنآ

 3 ولرد یھ گن هه رکسع تاکرح نوجا یرلکدتا ذاخ تا تعنص هت رلیدنک یترح ۰ ررکع و

 | (تساله) یرلنو سینارقیفیئ .یدراروما هرونام هلتعرس تیاغو «رارونولوب فقاو هنیدعاوق
 کفر را فیقخ ءراریشاط (اتله ) ناقلاق كوچوک تاغ رلتساله . یدشعا حیلست هدنلاح
 ِ هدیرلجیلق و مالغاص تاغ یرلقار سم ۰ یدراربیک هردنوق رب فشخ اھد ندنککراتلوم

 1 . یدرولوا رثؤم اهد و عیرس اهذ هد ی اکر یهدهراحم نوجا یغیدلوا نوزوا تاغ

 . قافوا قافوا هدر كحهدا لیکشت هعطق رب ولیوط هدماظن قیشاناب هدننادیم هراحم رلتساله
 . راچود هننیقصاب كنمشد « رریلآ هدنروص رب للتعرس نزسنآ هنمشد ء راریلب رآ هراهعطق
 1 . یدراردبا عقوم ذخا هدنسیرک تاماحتسا امئاد نوجما قمالوا

 هلا نونوق یک ییدتبا هيلغ هرلرکسعو یشراق هرابل هطراسا «سنارقفق
 ۱ ارکوص ندکدتیا درط یرایلهطرایسا ندراهطآ و ندرلاحاس نوتوب ہد سوزابانراف
 | بارخ ی( یەسەم ) كردیاطبض یتسهطا (وغیرس ءرەتک) «راشلک هنکوا اینوقال

 . ماود ہبرح «یلاها قرهقج ۰( تنهروق ) سوزاپانراف ارکوص اهد . یدراشما
 ۱ كنیراراوید هننآ نوجما كملسهدبا ماود هرح نونوق طقف «شلاهصوت ینراغا

 . هداپ قوجرب نوجیا یماشنا كراوید سوزابانرافەجندیا نایب ینکیدلک مزال یساملیبا
 ۰ ۸ ەد( و ربد ( هدنون وف «شلردنوک 7 ۰*0 هدلد (بت) ےکود .یدشهر و

 1 1 .(۳۵۹۳)یدشلوا لصاح تقفوم هنساشنارارکتالراوید كردیا ہماحیتآ اشنا ایک

 ک راحت یشراق هراارا ہلرالەتتا رالهطراسنا قئرآ
 3 3 ۳ 3 8 کر 3 8 ٠ یس رھاعم سا ربلئلاطا

 “Eo رادمکح نارا «راشمالک | ین رلکح هم دیا ۰

 ۱ هیدراشمردنوک یلهطراسا رب هدنمان سادیکلاطن هنیرهش (دراس) نوجا قافتا
 .یرابلهطراسا یسلاو ناریا ی هد(دراس) طقف .یدراشمالثوب یتونوق هدرالهتنآ



 ۱۸۰ یرابرح زهنوپ وله
 اهد رالهطراسا طقف . یدراشمریو رارق 6کا ضرع هدنزانگ

 یدراشمربتک هنیراوج تنهروق ی راودرا ۰ راشک ال رفت لوا

 تل وه ۲۰۰ یتوق كراقفتم

 رآ ی۷۰۰۰ ۵ یکن ید ۰۰)

 یم... لیتو« یه ۰۰  «ىلسوغ

 .یدا (یلهوا ی۴ ۰۰ « یلتنەروق

 هدیلوق كن رلقفتم هلرلیل هطرایسا

 رانو طوف .یدا هدنتمدار ۰

 یراکدمهک یناماکحتسا یهدتنهروق

 ۔اقبح یراشط ند(زه و ولە ) نوجا

 ۰ یدرلشمام

 ندلامشسوالسهک | هدانئاو
 نداىلا ست و 0 روہلک ورغوط

 .ومر) سوالسک | .یدروگ

 هجنلک ه(یتوب) كرك ند( لیپ
 هدنسا رح ) اسوروف )هلا نیدهتم

 ینشفتم هده راح و شمشس راح

 سوالسک | . ىدشملا بولنم

 ( ییلد ) یالوط ندش رفظم وہ

 « شمردنوک نالازو هنیدصم
 کدھر رکا هزهن و وله ندتنهروف

 هکمرذن وک رحم یتسودرا نوا
 هدورصوت ہن سہ یدشلوا روس

 ۔زوب ( سوماطو ب سوعه )
 ۔ەطا (سیرق) ارکوص ندنفلنوغ
 نونوقیلارنحهنن | ندیا احتلا هنس

 ۰: یسیلاو ناریاو كنلارق (سیربق) (ردهدروول) فم4
 نزسنا یتساعانود هطراسا كرديا بر اعانود ر هلمس-هراب كسوزاباب راف

 وا و شلوا تا یاربما هطرابسسا هداسنا < ¢ A) ( ا وع بوصاب



 یوم خیرات ۱۸

 یرابلهطراسا ستسورتبتیسلاوناربا هدءرصو طقف

 «هدناتسناتوب لصا یزانوت نوجما!قمراقح ندل وطانآ

 قمریدشقص هدنرلتکلع یدنک

 و هدنوحمآ كو «شمهتسیا

 اور ی هدنمان سارق
 یللب كناتسنانو كرەرو نالات

 یاوزآ هر راع طا

 -ردتیاقب وشت ه رح یر رار ہش یلشاب
 -راسا رایان تاب ید

 رازیبهداعلاقوفندنمکحت كراىلەط

 < رایلس هلصوصخ . یدروینولو
 نادیم هتیرلالوا مک اح «(یوه)
 هرابل هطراسا نوجما یرلکدمر و

 « رارویالغاب نیکرب نیرد یشراق
 هلا ( ارکروق ) ہدرالتنءروق

 ندنراقدامالا یا هزوک ارس )
 وب هدنهیلع هارالهطراسا یالوط
 ینو رابل هطراسا ۱ یر و

 سس

 یراق هرلنلس زالا را ربخ

 و

TTS 

7 

11 

۱ 
| 

۱ 

 طو .یدراشمردن وک یموردنارمل

 یرہش(سوطرایل یه) سوردنازیل
 فلت هده رار نلک هعوق وددنک وا

 یموالسهک ۱ رایلەط راسا هحنلوا

 مکا ورازق ہنمرخاح
 ہند هنر 7 3 ت

 -وق و سوغرا رض ےس ہود (ردهدروول) نهمولف ا ا ےس بو : رح

 هد( تنهروق ) یزکرم « رانو . یدرلشما قاغا ًاماع هدنیلع هطراسا تنءر

 ۲... راتخا Î یسلح ی ا ےرخ ر اتم ءرزوا قلوا

e N EYی تی مو نیس ای نیت ی نوا ی تی  

 ۲ با

 توس تک



 ۱۸۴ یرلپ رح زهن وب ولهب

 یهسک هقشاب ندنوا « روالشقلآ یوا قلخ نوتوہ هسک ندهرن سوردنازیل

 کوب كسوالسهک ۲ .یدسوردنازیل « لارق ہدنجما ودرا نوتو ایوک .یدروعاط
 كرها لوق یرہادت ییدتبا هبصوت كسوردنازبلیتح .شملقص یاح هداملاقوف

 یتکرح و روط هلارق سوردنازیل نوک ر . یدشللا ساسحا هدهنسدنک یو

 لوح وک ییراتسود نیس و سوالسهک اد :نوحا قعولو هدد ا هدنقح ۱

 یندنک «توا» : سوالسهک ۲ هنرزرا یو شد كروت برو 1
 ندو ر . یدشمرو باوج هد «!یراتهتسا كمزتسوك روا ندنس ٰ

 هک | « شمهمهدیا لمحت هغلاق هدتعضو ر یغاشا ندلارق سورڈناول ارکوص

 . یدشللا تکرح ًاهجوتم ه(نویسهلله) كردیا بلط تیرومأم رب ندسوالیس
 هک | «شمالیوط ه(ایراق) یتسودرا «سرهفازت یسلاو نارا هدءرصو

 «ردنآ هم)هلرلیراوس سینرەفازیت .یدش!فلکت یسامقاج ندلوطانآ هس والس

 و طقف . یدروہدبا دما یتکعمدا هراع هتشو لاک دنا ج
 رب ہلراناوبح یفیدالپوط ندیلاها كرەلک هنفرط ( غولنایا ) سوالسنک | هدانا

 كنسودرا قرایالیوط رلینانوٍ قوجرب ندنکی «شمریتک هدوجو یہەعطق یراوس
 و ا ےہ چشم . یدشلبا دز یوق

 قاف ہرایناربا كر لیدنک نوجما قمردترآ ینس 4 ونعم هو كتسودرا ؛سوالس و

 ندنسارسا نارا نالناص قرالوا ریسا هدنوجما كلو . یدشمهتسیا كمرتسوک ی رلقدلوا

 نوجا یراکدیکه سلا نوزوارلمارا .ردشمر دتا ریہشت هدنادیم یعومعیرلن و بولا یشک چاق 2

 ۔وک امئاد یرلشت نوجما یراقدربدنولوب قیچآ یئرادوجو ہسیا رل انو « ضایب امٹاد یرلتت
 یکن یداقو ضاس هلو كرابناریا یرارکسع كسوالیسہکآ ہتشیا . یدرونولو رمسا ندشن

 ہدەبادون و «رلشء د «!زردا هغ نامز ه یثراق هنمشد ر هل و» :ەجنوروکیئرادوجو دذزان

 . یدرلشمەا عیاض یراهونعم ڈوق

 ضرءآهدنراوج(لوطقای)هس: رەفازیت هرکوصندق دلا یاس ر سوالسەک ۲
 . ىدشملا ماود هتاقفوم كرمرک هتالو كسوزابانراف ہدعب شا بولغم كرديا

 انو نونو نوجا كعابرح ہلرابناربآسوڈلسەک ۱ هروک ہهتیاور كن وف ونهسق

 یرمدب راو ( تهروف) كرابل هطرابسا یح ۱ شمردیا وزرا یت رلعا قاها كرل 1

 دکمکح ریز یرارابراپ نوتوہ' نس ؛ناتسنانو یا» :نامز ینیدلا ربخ ین راتیرفظم "
 .یدشل | دایرف هسد ء!كستحمد نوجما کاکیدتا ناشیر هلو یرلتوق یس

1 



 یوم رات ۱۸۲

 || كسوردنازیل كرم ریدنکد یناونع كرایطروب نالیباەنمان اره ہدوبعم هد(ماسیس)
 غاظو رو رغم « رونلوا رورغم نوتسن ندنامارتحا و سوردنازبل .یدشلرب و یمان

 | راسا رللارنج ہلرایلاو نلک ندیلوطانآ .یدروییدیا تکرح یکی سلاو نارا رب
 1 دکل رب هدیاداع یک مک و تمشح طقف «راروییربتک رانوتلا قوح رب ههط

 لمحت ولرد رب هتنابح میان هطابضنا و هداس كرلبلهطرابسا نوجا یرلکدریتک
 ره نام الرا یترادقم هلرلنوتع نیغ هدهطراسا رللاح و .یدراروم.دیا
 ندنلاوحا كسوردنازیل یلاها نوتو .یدروشولوهدنسوزرا قعای بالقنا رب سک
 ینکجهدیادلوت هجبتنرب یکه ن كن هيمومع راکفا راروفآتیاهن .یدروییدیا تیاکش
 ید اوت رویت ا ا ندنوطات۲ یموردنازل: «راتمالع 1

 هفلەتروا هرکوصندقدربغاح ندللوطانآ یسوردنازل رلبلهطراسا

 هروسدیاماودهدنتنک اح ٌةظفاح .هطراسا .یدشلواضراعنوک- رب 7
 رضاح هغلراص هحالس نامز رھ یراق هراسارا هدهدبلوطان | و یمهسزخ رب ول وط

 هدنشاب ٥ شا تافو یل ارف هطرایسا هدرلهرص وا . یدرونولو یسودرا رب

 . یدشلاق سوالسهک | « یزدارب رب هدنشاب ٤٤ا سیدبخ نوه ءلغوا رب

 یموالتسهک ۲ یتسوددآ ردىا مورحندتموکح ت یبدخ یو4 سوردنازبل طقف

 ٗءرادا هنمان كنتسود یدصقم ندنو كسوردنازل . یدشمرہدتیا ںاخا لارق

 سوالبسک ١ .یدلکد ناسنا رب هدتهام وہ سوالسک | طقف .یدکلاتموکح

 كننطو . یدیا یل ەطرابسا رب رواکنج ءی افق یکسا طقف «لایوط و لیو هصق

 .یدردیا دع هفظو رب لحم كا نوجا نیس ا تعاطا هشاوفو تاماظن

 نانو كتیرلبلاو ناریا یسودرا هطراسا رب قافوا ہدیلوطانآ هدءرص وا

 هنیرلهنس ۳۹۱ ۰ یدروشاغوا یرب ندهنس چوا نوجا عنام ہنیرلاما یترارهش

 سدرمیس,۶"

 ۱ رب بکرم ندیک ۳۰۰ هدنکیقف لانو رب یلهزوک اریس ناک «هطرابسا یرغوط
 یتیدلواهدنرکف ضرعت ههطراسا كنسرادمکح نارا ابلاغو ینغیدنالرضاح اعانود

 | ناریایسوالیسهک ۱ هلا ودرا رپ كوبوب رلیلهطراسا هنیرزوا كلوب ,شمریو ربخ
 | هلا سوردنازیل سوالبسهک | . یدراشمریو رارق هکمردنوک یشراق هتیرادمکح

 ۰ لاها ۰ شلک +( یلوطانآ ) قرالوا بکار هرابک هدننایل ( سیلوا ) ربارب

 ۰ یدراشمالشاب کما قرغ هتامارتحا و تمرح نمروک رروک یسوردنازیل



 Rl رت یخ سدا ا ای سس ا زی با سس

 ازل ہریلومانآ

 ۱۸۱ یرلبرح زهن و وله

 تیلپوه ۸٩۰۰ نامز یرلکدتیا همالقوب یرادوجوم هداروب « شک ء(نوزبرط)
 كردیاروصت کمتکندزکد ارکوص اهد .یدراشمالک ۲ ینیدلاق را ا ۱۲۰۰ و

 بقعت یو لحاس هسلاآ در پاوج :راومهتیا یک و ا ۳

 لخاد هنتمدخ كنلارق ( اکارت ) ہدعب ۰ راشم هیاپوروآ ند( سنازیب ) كردیا
 ناو . ردشلو ماتخ ہللروص و ہدیتعجر كل رلکس نوا . زد راشماعاط قرالوا

 هرتمولک ۰ هدنجما یا ش نوا ارابتعا ندنراتع نع ند( دراس) یو

 (ںییزابانآ) هرخ الاب نوفونهسق ندیا هدناموق هرلک نوا .ردراشمتا عطق هفاسم
 ۱ .ردشمر و تالصفت هدایز كى هدنقح تاکرح و هدرنا رب ییدزای هلبمات

 ءارکوص ندکدتا وغ یساعانود تا یوردازل

 كنبرارهش یلوطانآ نالوا مبات هیهنتآ ردق هنامزوا ی
 اما ہرارہش وہ كردیا هدافت-ما ندلاح و سوردنازنل . یدشلوا 86 کک

Eكرلرهش و یک ینادلوا ا .یدشمللا لسوت هدهتاماظن و سادن قجالوا  

 كراىلەنتا < هقرو و . یدراو هق رو ۳ ندناکداز و ناکنز دون اک

 ہنیرامصخ یدنک یک ینیدلوا یمشد كنسەقرف تارقومهد یرلکدتیا مازتلا

 یءرادا روما سوردنازیل هتشیا .یدبا یتسود ہدكرایل ەهطرابسا ندا ه راحم یشراق

 سلاح ر کر نداضعا نواو بختنم ندەقرف وہ ہدرہش سه یا ملست هران

 .یدشل | سسأت قنص کیے لیس ؟رجاەدر هدنسهرادا ثكنلاو ر ی امن وم دال 1

 یفن یراکدتسیا رانو .یدروسولو یهقلطم ةرادا هدرهش اضعا نوا وہ

 كنلاها یرلن و دک .یدراردبا زح ین رالام ءرلرلیا موکح همادعا ءراردبا

 توق ر كوو نوجما ذافنا یترلرما كناضعا نوا ءردیا هظفاحم یشراق هننازواحم

 رلیلاو اح یهقلطم هرادا وہ هدنغوجرب كنبرارهش لوطا! . . یوا لک

 ( زوشاط ) ء( هلقاره ) ۰( تەلیم ) یتح «رارزآ اعاد یرامصخ ه(تسومراه)
 ر هسیاهد(ماستس) .یدرارابامادعایرلن الوابوسنمهنسهق رف تارق ومهد هد( سنازب)و

 هنبرایدنت یغوجرب ندرابلاوون ,یدراردیا ینن هلباهسبل ای هدن راهق را زکلایف یلاهاقوح

 نابرق هداکوا یک دوعم ر ایوک «رارلبا مظنت رلهدیشن هنمان «راردیا دای هلبا لی 3

 ؛شعوق یلکیہرب كسوردنازیل هنیدبعم (زیمەترا) هد(غولنایآ )یت> .یدراردیایدقت "



 یوم خیرات ۱۸۰

 ندههقوو طقف ءراشلک هنیرارداح یرارکسع نانو ماشقا وا

 :نوک یر رکنا -یدرانمامایالک ۲ یشرب چیه کہ ال
 . | كوم . یدراشلآ ربخ یغیدلبغاط كنسودرا نوتو و یکیدلوأ لورسخیک
 .  میلست» : رایناتوب طقف ۰ شا فیلکت یتراما میلست یترئحالس ہرانوب ریشدرآ
 ۱ كورسخک هدارکوص اهد .یدرلشعد « !رشود ہبولغم ءزمشود هلاغ كما حالس

 کوب هیرآ ہدەسیا راشمهتسیا كما باختا یرادمکح نارہا یهرآ ندنرللارتج

 ٠ و هدسنرهفازیت ء ششلرب هللا سینرەفازیت یسیلاو ( قوی یت ) قرهیالوا یضار
 ۳ ۲ لا سوخزا هلف یراتادناموف هاراسانو هنیرزوا كمشوروک هدنقح هلسم
 ,یدشمرک ندحلق یسەلمح كردا توعد هنیرداح قا ۲۰۰ و یلارتح

 كس هدننسودرا رللوح عساو و توفر قافوا نالاق ندرادناتو ۰ یدمش

 . اشكسارق وس هدوا شک زکلاب هدب رلشاب .یدروبلوا راتفرک هراتمورح ولرد

 نارا نوح ا قمراتروق یرارکسع و نوفونهسف .یدشلاق نوفونهسق ندنرادرک

 دسلح رب نلیدبا دقع ۰ شعوشود یتیدالوا هراح هقشاب ندکمع ندنسضارا
 اراک نوا) روہشم اراتعا ندهقفد واو «شمریدتا باتا نادناموق یتسیدنک

 . یدشمالشاب (یتعجر
 را دا نوا و . یدرونولو ہالرلخاس (هلعد) رانانوب هدهرص وا

 ۳ 1 ء راشلک ترنم هلجد هاردبا تکرح ورضوط هلامش نوحما كلك هناتسنانوب
 ۱ .ردراشلوا راحود هنالکشمو محازم یشراق هنناسقعت لتدش كسنرهفازبت هدانا و

 ۱۰ یراراق « یرافزغوص لتدش كشف «راشلوا لخاد ۰( ناتسنمرا ) ارکوص اهد

 وہ . ردراشللا تکرح ورغوط هنلحاس (زکد هرق) كردیا لحارم عطق ہدنئلآ
 ۳۰۔ط ارکوص تدمارب ۰ یدروبنولو هدرادمد نوفوتهسق هدءرص

 ۱ طقف ء شمشوق هفرط وا كردیا نظ یدتبا موم نمشد هجوط ینکیدلک دایرف
 , یسیدنک «هجتدیشیا یرلکدتیا دایرف هیید «ازکد !زکد» :لرارکسع یهدرادتیپ
 1 قترآ .یدشمشوشوق هە یيدنوروک دل کد قاعطق رادمد نوتو رار ہللا

 ۱ هاعانغ یراقدلآ ندنمشد « رویدیا شوغآ رد یورپ «روبالغآ ندنرورس سک

 ۲ نظ كدلک هزمنطو نمروک رروک یزکد رانوب . یدروییدیا اشنا مارها رب هه
 3 اک وس تدمر یتعم كنوفونهسف .یدشمهمس اهدتقشمو تحز طقف .یدر لشعا



 تر یکن دس وت یا اا ےہ ےک سرک

 ۱۷۹ یرلب رح زەن و ول هب

 یتح « هفعولو هدنهیلع سوخرا هلق یالوط ندنفیدنادلآ ین رایدنک « راشمالشاب
 یشاعم كرانو ورسخک طقف .یدراشللا مایق هکم ری دلواقراتوط هشاطیموخرآ ٦
 ۔ادمکح هوش ءاکیودراورسخیک . یدشلواقف ومەغم ریدشم اب یاصعو قراربدترآ

 .یدروشادل | هسدزکحهدنک ء( لازم" «روسردناق هد زروسدک هرح هلا یر

 ء شلوا رثأتم هدنتلآ راقاجبص ۰ شما عطق لوب رب نوزوا كي ةقیقح ودرا

 فداصت هنمشد ر ھ ۷
 (لباب) طقف .یدشمهمهدیا

 هدهفاسم خسرو رک ند

 هدیولک هنعقوم (اسقانوف )
 لوغشم هلقمروق هاکودرا

 ےک یدبا هدمرص ۹

 رب هدنجا رارتناق ندقازوا
 یل ا وب ۰ شعوروک یتا
 «شمهلبراباهلتعرس رو وہ
 نارا هسیدتہا فداصتهمک

 7 -رارب شهدم كنیرادمکح
 یغیدلوا هدکم هلب رلبا هلباود

 (ندنعیانص نانو ) یساملیقاب كسوزهرق كن و
 . یدشمرو ربح

 ما < شهر دلآ یماظن هب رام ترک كرەک ین راهرز ورسخیک هسرزوا

 +> روک هتیاور 6 كرشدرُا ندفازوا هدهرص یتیدالشاب هورغ كشت وک

 ردق هبهحنلک یسودرا هلرشدرآ راتاو . یدشع وروک یسودرا کم ندیمک

 هنیرلدوصم برح هحنشاناپ ردق هرتم ٩۰۰ ودرا ناشماع ولو دن سس ر چیه

 روحم هتعحر سهل < اشیا هنس رزوا كنسودرا نارا قرایوف وا رابھلا

 ۵ هماک تافلت یرلناءهراروسدیا بقعت هدنروصرب یلتدش ینمشد رابنانو .یدراشملا

 کما هطاحا یراینانوی ہلیاەظفاح رک اسع یهدنتعم «یشدرآ .یدرارویلیا راچود "
 شا هسرزوا قرەہناط یریشوەرُا ورک ہدمزص و طقف «شخا ثبشآ

 .یدشلوا فات قرەنالءرای ندنزوک ها قارنع رب هدهسلآ "



 یوم حیران ۱۷۸

 شوکه د هرصوا .یدشعاتدوع یالآ ی..ندک هنسطروب (سولهد) تیاہن
 . یدشمرتک یناریدلاب هتسارقوس هدیجنادنز « شعا بورغ ندنراقفا هننآ

 ۰ «نورضاح نانولوبداروا نامزییدجا ہلا نوکسلاک یرهززوسنابحوب سینارقوس
 ۱ سینارقوسارکوص تدمر .یدروکودیرا-اب زوک یا یحآ هل یجمادنز روح
 ۳ ٢ .دراقادءد نامز وا هتفیا ء شما سج یتیدالاق ناوتو بات هدنراقاحاب

 نابرق سورخ رب نوجا سویپهقسا » : ہنیرب ندنرادرک اش هدلاح ینیداوا مس
 حدو میلست ا کوس تدم رب یش ! اع ونوا نقاص یو د هادکح دبا:

 . ( ۳۹۵۹ ) یدشلا
 رشدرا ءشعا تافو مدنسەنس ۽ عاراد یزاتیکح نارا 0

 یوو دا . یدغلاف لغوا کیا هدنما ورخکو 7 جت و جت 7 1 ی رس لربك هو و"

 ,یدعلاق قرالوا لاو ہد(مدیل) هدورسخیک « شم هتموکع ماتم نوجیا ینیداوا
 3 ثكمرِدنا ی یا 6 كا موج 4:_شد را قرایالد وط ودرا ی ورسخک :

 " كرابلهطراپسا ےصاح اب و گکنیرلرکسع نانو « ورسخیک . یدشملیہاق هتسوزرا

 . ہدںسوردنازیل «شمر ووا یهراب هسوردنازیل ہدەلبتقو © .یدقاو اءاع هترابحب

 ١ .یدشمشلاح هوم یراتردقو تکوش یهدلوطانآ كرالهتنا ہللا ەرای وج
 1 هلترحا نا هسردا وزرا ےک هدهمانناس 5 یردردنوک هناتسنات وب موم ورک

 هرلنا نوجما كا بج هنتعم یرلمانوب تح .یدشلا ناب ینیدنولوب رضاح کا مادختسا
 وا یحاص ال رات فارآ 2 هنلک رک ر اب ءرکر اب 1 هنلک ایایھ :رونولوب ہدرادعو لتاط یلتاط

 : كجەیل رو هلل اح شام . ردکچ 4 دبا هب ده وک هدهرلن الوا یحاص یورک شک ےتنال

 .یدروید «.ردکچهل رب و كد وا كل وا

 كرلنوب . یدشلوا قفوم هنمالیوط تلپوه ۲۳۰۰۰ ندراینانوب و رسخیک
 ۱ سوخرآ هلق هدیرانادناموق-یک ینیدلوا یسیلنانوی یلوطانآ ای و یلایداقرا یسیرای

 ۲ وف رب ردت یک ۰ شوی ید ی ٭طراپسا رب ہدنمان

 1 .یدیکم ندرارکسع انف كي توق وپ طقف ؛یدراو
 ۱ یشدداق نامزییدلیا تکرح ند(دراس) ہدنراہب كلیا یمەنس ء٤٥ ورسخیک

 ۰ لوطانا رکسع نوتو .یددمالقاصندرارکسع ینکیدتبا تکرح هنهیلع لرشدرآ

 ۱ . (سداط) هدنچیانوکی رکی ودرا .یدرویبدیانظ زرویبدکهبرح یشراقەتبرایلغاط
 1 ہیاع الزیص رلینانوہ ناولو هدودرانام ز یددالشاب هشنورو رارکد طقف شک ت رش



 .ندرلنو ,یدشلدبایوعد هماقاندنفرط یشکچ وا ہدنہیلع سارق وس هدهنن 1

 سنارقوس«تاذو .یدغابدر هدنمان(سوطق ۱) یسركنسهق رف تارق ومهد «یرب

 .هدنمانسوطیلهم یربوا .یدروسدا یوعد نوا ینندنوغوص ندنکلسیلغوا

 رلنوب . یدیا یملعم نایب لع رب ہدنمسا نوقل هدیرب وا ۰ عاش رپ وتوک
 هلراجنک و كم ا شتسرپ هرادوبعم یکی ءكمەمتا داقتعا هنیرادوبعمهلرهش یسیتارقوس
 ۔اسا عارج هدهننآ رللاح یک و هقبقحلاف . یدرارومدیا ماهنا هلقمزوب ییرکف
 . یددودعم ندهبس

 اح ۵۵4 هدهمکح « شلدا تیر هدنسهمکحم ر(تساللهه) لو

 ۔ادم رب نوجا سیارقوس ءسایبزبل ندمروہشم یابطخ یتح .یدشع ولوب رضاح
 یيدمر و تما ردق هرذ هےنلاح سارفوس هدلاح يبدتسا بارا همان هعف

 نایبهفیجا ندقیجآ یراکفانوتو ؛شمهلبو-ینکیدتسیافوخالب ہدەمکح نوجا
 .لصاح قاغا هدهمکح هنرزوا یرازوس وضغوط »و كا فو "9ا

 . یدرلشم ر و رارق هنتس وکح ہد( ء۰ هنتنارب ی۷۱۷۸ نداضعا .یدشمامالوا

 "مک . یدشلاق كتا نیست یعون كنازج کج ہیرو هسینارقوس زکلا
 رب ہدكوکح دنگ اع هننآ طقف ؛یدزاشمرو رارق هنسازج مادعا اعقاو یماضعا

 كاوص نوجا كم لامعتسا یتقح وب سینارقوس . یدندلوصا یماعولوب هدفلکت
 دہالای ا همنط و قرهشلاح هغماق یلتلضف یعیراخادنطو٭ : هللا لادتعا رب هحرد

 -اتیر) ردق ہنیراەقیقد هلوص كعابح نوجیا مكلكما دوجو رصح کتا تمدخ

 . یدشعد «!مدوسدیا فیلکت یماعولوا هشاعا هتناسح تموکح هد(سپ#

 ہدی ۳۱ كناضعاهس رزواكنو «ش.ریدنلتدح نوتسب یرلکک اح ؛باوجو

 .ندەنتا هدانناوا .یدشلوا موکح هکمحما نار دلاب سارق وس كرءریو یرارفمادعا

 یالآ 8 یدشعهجا تدوع رونه یالآ ید نلیردنوک هتسط رو (سولءهد)

 مادعا سارتوس 1 وج تند یلدا مادعا كنهسمک رب ندعا تدوع

 و سنارقوس . یدشلاق هدسحم نوک زوتوا ماع ردق ههحالیدبا ارجا یمازج

 .یتح .یدشمرع ناحیبه الب قرانولو هدنابحاصم ینسلف هلی راتسود داتعمرب یادم

 .دوق كنتطو ییا رقوم طقف شما فلکت نساجاف هننیدنک یر 9 "ا
 .یدشمهلسا در یفیلکت و كردیا ناس یکن وبا تعاطا هنس

 : ۷۱۲ ۲ دلج ءیو مح رات ءقیفر دا



 یوم خیرات ۱۷۹

 < لنوو هصیفو یربا «یقادود انیلاق ۰ للنورب قیصاب ۰ یدنیکریچ تیاغ سینارفوس .
 یاب .یدیارقف تباع سینارقوس- . یدبا لنراق یر هدتاغو «تیقای ك هننلآ یرازوک

 نوو هدیتیدنک ېک يتیداوا یرلتسود قذاص تاک كنسيدنک . یدزدبآ زا سا ہنالضس

 ناش هتنذاخما وع ٤ یشارقوس- ٭ یدریلب دیا قلت هزژوا قلوا یتیلتلضف دلا دره[

 هد:(هدنوب ) '. یدشغا هراحم. هلتربغو تعاحش لاک هدرارفس قوخ ر... یدنطو لها رب
Osشمراتروق یا یار الا ےڑرک یغلراکادف ولرد ره نامز یغیداوا حورج ». 

 2 رللارنخ نوو یتح ہ یدشعا هبرام ردق هیحنلاق هارکوص ندسکه هدهدهراحم ر ود

 « یدریلیدبا زارحا تیرفظم لاحەمہہ هده راع « ىدا ها هراحم یک سیئارقوس هد

 -یدردیازاربا اه قعاحش کن درا رک دعادم هراسیآرقوس . یدرلشعد

 -وس « نامز ییدلیدنا 2 رالارنج بقاعتم ییهراحم نالو عوقو هدنرلهطا ( هسونکرا)

 . یدعلا عانتما تحت تا هنأربت زونوا یتح شا وٹستورپ هل دش یو سارق

 سیداییکلآ ۰ یدراشاب هناراکتعانق ندغا سف ماست هعمط و صرح رب چیه ما ز قوس

 -ارقوس طقف « شعا توعد هننارس یل ارق انودک ام ٤ء شمهتسیا كمر و یضارا تک

 ربج یتراق هتناحانتحا نوجا قماشا یت رح < شغا حیجرت ر هنسه یفماشاب رهقف سی

 ۴ یک ےس یداع تەقرآ ٭ رزکق اآ لا ءربہ كع 31 سینارقوس ۔ یدشلا زی کما سف

 قلادعو تقبقح تقبقح یایح نوو . یدزعا تا تم نیر رم و ناھ هربک

 رابتخ یرلناسنا ءیلما ةباغ . یدشعا رصح ہک ا قیبطت هروک اکا یتتکرح زرط « هتلو
 هنرزوآ یدبعمقلد سیئارقوس . ىدكملا نیقلت هرلناسنا یریتاسد نالوا مزال نوجما كا
 ءهدرلقاقوس ینامز نونو .یدشلا ذاختاروتسد ین زیمآ تمکح لوق «!لس ییدنک» نال زا

 ٠ و رایغ سم هرلن و «ردبا تبحص هلراهسک ییدتبا .فداصت رک فرات وع

 .یدربشیلاج کلا نیقلت یراکفا یدنک هرلنا
 a کر ندکدلہا تابح را سا هلتروص و هنس قرق ماع سنارقوس

 ی رلقدلوا فقاو هتش سه كن زاہدنک « نوضوص . یدععآزاق ررک اش هدقوج رب « لکد

 « هسراو یر مکیدلس» : قرالوآ یکع نوتس كران و سیئارقوس هدلاح یرٌکدتا اعدا

 .كسیارقوس یتهاک ( ینلد ) ریارب رلکز و . یدرید «.ردکیلس یک دل یر چیف هدوا

 اے ین راسرد «ءنوفوص .یدشعا اس ینغیدلوا یتکع او لضاف تا الریانوت نونو

 او یدزمرتک هلس رد ےس o ڈس ر ہدلاح یرلکدر و

 *«یرح یکلبا ۰ ندنراکدع| قیرفت, ندزقح یب ىلقخ .یدبا یعصخ تاوفوص ءيا رق وس
 “)تک یس ی راف رط هعدق تاداع طقف .یدردماهنخًأوم یرلن و و ند ریکدلا تربغ

 3 ۱ «یدرردبا نظندنوفوص هدینآ نوجایرلکدروک ینکیدتبآتحم ندقالخا AC شا قوس

 ۲۳ یو لب نسب كفا ییا ورس «هدیدموق لاو لس ) سیوتنرآ نح
 1 ٢ تفیارقومهد هد دنع سکه تل قوم ) )فک ےس . یدشلبا سوصت - یک تشیفومه ار ندءرکوا

 ۳ )رازق ابر هلا انا تات .«: شا رق وس اتوکم:یدرا دبا قلت نمشد :هدكنتاماظن
 3 شمراقاب ہللا ازهتسا رظن امتد ہنہاختا هلبآ هعرق كرلكاح



 ۱۷۰ یت و هطرایسا س ناربت زوتوا

 یھ رک «راشملکح :(سیزولآ) هدکلرب هل رارادف رط رانا هداننا و

 ردا ضرعت هرلنو ہللا هزرفمر ییتوق راللهتنا طقف . یدرارونلوا لوغشم ها

 ارکوص ۰ زدرل لا رابجا هتدوع هبه هدیرارکید ےرلشءا فلت یراسر

 کم هنا توادع هنیربرب یالوط ندرلبش نالوا هدنساننا رلشاشتغا .هدیسهفاک

 (ندنسوولب ات كنهناس) یولوا كسارقوس :

 هدهننآ ًاراتعا ندخراتوا قترا ردرلشظا تیاعر دالایلا هن و و رلشعا نیم
 . ردشمهلک هعوقو یلخاد برح چیه

 ہدانئاوارلیل هنن | نالواقف ومهسسأتین راساسا نوناقکسا و

 رلئوہ . یدراراسب سح رپ انف یشراق هبهدیدج راکفا ہەھ
 ناشلاح هنسسأت قالخا رب هقشاب نوتبسبندەمدق تاداع ءنیمتا داقتعا هند کا
 هل ایتاطفو لقع هدهتنآ هدهرص وا .یدراردبا زارتحا اعاد ندامکح و نوفوص

 اضوطالواسءارقوس .یدبا (طارقوس) سارق وس «تاذو .یدداوتاذر زاتع

 .یدشلن ارصح هب هفسلف یتابح نون و كر دا كرت ی تعتص ارکوص «شلوا لوفشم هلقلبج هم



 یوم خیرات ۱۷

 «شلردن وکءزرقمرب بکر ندرلبلهطراسا هلیایرلیراوس هنن | هرخ الاب .یدرولیا

 . یدشلا فلت تنلی وه ۱۲۰ قراصاب نیزسنآ یرلنو سولوویزارط

 یلەنتآ زوي وا هداروب كردبک .(سیزولآ) هجنا۲ یتکالف ربخ وب راناریت
 . ريغ ماظمو . یدراسشللا مادعا بژریتک ههتتا یرلنوب" ء راشعا فقوت
 ۔روق نددادنتسا و ل رابل هەتا, + یدشمرربدب را اهد تاق رب یر ددع كراون

 رارحا ةقرف یهدنتعم سولوو زازط ؛رومدیا رارف رر رو ندا نوا قلو

 ها ردیا غالبا بیشک ۱۰۰۰ یراٹوق ران . یدرؤنلو توق وک کک

 ذا عقوم ان مکحتسم هد(ابخینوم) و طبض ی(هرب) ہراشموروپ هنیرزوا (هرب)
 ہذزاغوبر راط هدهسراشلکن وجمآ ضرعت هنسودراكسواوو زار رطرلنارت ,یدراشل |

 سولووزارط . یدرات ارارف۔ "اللفاک یرارادف رط كرلتاربت هدهب رام نالو عوفو

 یطق اهد ندتیرفظو «سولووب زارط .یدشل ازارحا تیرفظمرب قالراپ ہدرف وہ

 یتح 4 یدروبمزیدزاب یش رب چیه ہ هرابل هتن نیا رارف ؛نوحا كاا لنا رل

 ر انابک و یدانمو :یدشمردنوکی داتمرب یلسننرزوکتاغی هاو هزاملهتن ا

 فر تد و ْبتان اهد ندناو یرلکدک و د هدهتبن نوا ةر ہا هط راسا ؛!رالەنتآ 2

 ۰ ۰ >3: .یدروہاربقاب هیند«!زکیلیرآ ندرالاظوم۔ نکود اق شادنطو قوح رب

 ۷  :یدراشعا تره ندرلت و .هد یرارادف رط كرلناربت هدهرضوا

 نداضعا نوا «شملآ ندنرللآ» تهوکع ۂٰزادا:ءشیمزبق اهد تاق زب یت راذوفن هسیا

 ٠ شا بلط تؤاعع ندەطرابسا سلجم و . یدشع ولوا عیدوت هسلج رب بلا زیم

 یدشلردنوک سوردنازل تے هاتفص ( ی او ) تسومراه هترزوا كو

 یکینیدلواقفوم هنمرکسعردق كيب هلبا نالاتزوب :یفیدلا ندهطراسا سوردنازیل

 یل ارق هطرارسا طقف .یدشعا هقولبآ یتامل (هرد) هلا یک ردق فرق ہد یثدراق

 با نادناموق یتسیدنک <لاعا ندنیداوا یمصخ كوردنازل سامنازواب

 1 .یدشعا صا یتسلر و تيان هرح و شلک م 11 بارہ ہللا یسودرا كرمردتبا

 ۱ ۲ یم یدرویلیربغاح ههننآ راغلم نونو هسرزوا یرارف و كساشازواب

 3 «رلشلک هب(هربی) یساقفر ہلا سولوویزارط .یدشا صیخ ر ینسودرا هدساینازواپ
 ۱ 1 غرور قرەقبچ :(سیلویورقا ) :رلشلوا لخاد هرهش ہدنروص زب حلسم

 .۔یدرلشمالشاب هن دقت: زانابرف



 ۱۷۳ بت و هطرابسا س ناری زونوا

 هوقرب بکر ندشک ۷۰۶ هنسهعلق هنن ا« راشمهتسیا رکسع ندهطرابسا نوجا

 یلاهانالوتروق ندنراتکالف یلناق كنبرابرح زەنوولە . یدراشمریدشل رب هظفاحم
 هحرد هلوض نداضعا زوتوا و ؛شلوا راتفرک هسدادتسا كنن راشادنطو هدیدمش

 . . یدشمرو ینمان (ناربت زوتوا) هرانا كردبا  ترفن

 - اریا نوچیا یراکدلیہ ینغج ہیمالوا نیما كنم رلتیکاح ہجتداشاب سیدایبیکل7 ٭راناریت
 .یدراشمریو رارق هکمردلوا ہد یسیدایدیکلآ ندا تمافا هد (ایکیریف) «ءراشعا قافتا هلراین

 نوکرب « شمریدتبا ِبیقعت یسیدایبیکلآ نوما ینیداوا شعا هدهعرد سوزابانراف یب ەفظو و
 ۔وس سیداییبکلآ .ردشعهلشنآ یوآ ہدمرص یفیداوا تب مز مه ہللا اردنا ییلیکوس
 « هرز هدنسهقرا طقف « شلوا قفوم هغلوتروق قرالیریص ندنجا رلشتآ رار هللا یسیلیک

 ء اردنا .ردشملا ناج یادف هدنجما یرادابدرک قوا كرایناربا ندننیداع ولو قاقلاق هدنلآ

 .ردشعا نفد هل رلشاب زوک ینسیلبکوس نانولوہ هدنرلشاب یللا زونه
 هلو « نداضعا و . یدشمشود هقرفت هدهنس | رانارت ارکوص تدمو

 ه یدمش « هدسلج نوک و سین ەمارەت ندیادقع هدهاعم هنمان هنت | ہلرایلەطرابسا

 لاک ہدارکوص ندمش هيلعءانب ۰ ینغیدلوا یفاک قترا كرلشادنطو نلیدیا فلت ردق
 فوفت اضعا راس طقف ء شما هصوت ینساع ولوا ماود هتموکح رادا هللا لادتعا

 مادعا یسینمارعت دكرەیقبا لوبق ًاعطق ینیلکت رب هلیوب قجالوا هلیسو ءوحم یر
 . یدرلشمر دتا

 یفن نما .یدروسدیا نود یرابلەنتآ یلاظم كرلناربت 7 3

 یەنتآ رلنو . یدراشملکچ ه ( بت ) یلاها قوجرب نایدیا یم 77
 یتح . یدرارویمروط یرک ندقلراکادف رب چیه نوجا قمراتروق ندراناربت

 لوب (یوه) ء هدنرلغاط (سهنراپ)قرالا یشک ۷۰ ہننای «سولوویزارط ندنراجیما
 نیغ نوتو ۰ شما طض یماکحتسا رب هدهفاسم هرتهواک یرکی ندهتنآ هدنرزوا

 ربخ لوب راناربت . یدراشملا قاحتلا هسولوویزارط قرانالپوط هباروب رلنونم
 هب یرک هلتم ولغم لاک ندنفرط راهنت طقف ءراشغا ضرعت هماکحتسا زالا یل ا

 دارق کشا هقولبا .نوحا كّمیا طبض هپ وئام قلجا یماکحتسا ,هعیاوتروکسو
 شيق . یدشلوا عام هاوه لاوحا هدرفس و هششن و :كرانارت .یدراشمر و

 یرلهننروف راق نونو یارطا ہکیدزویلوا امرف مکح هدنروصر یلتدش هجرد وا ۰

 تدوع ةیەنتا كرهیمهدیا لمحم هرلفوغوص شهدم وہ نیجاهم « روییدیا هطاحا
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 لف یا

 بو هطراسا س ناربت زونوا

 ( ۲+۳ س ؛۰6 داللالق )

 راتکنز رب «هقرف رب ندیا مازتلا یرابلهطراب-سا هدهننآ ` <
 1 ۳ ٹو ےک ! ور ء٭|

 یرادتقا و دوه ثانسلح یل اھ هق رف و .یدراو یسەقرف ےک ےب یک

 هرابلهتنا «سوردنازيل هتشيا .ىدشملا ماق ہباغلا ییساسا نوناق نوجما كمعاوغل
 انک . یدشلوا ققوم هکعربدریو ۵هقرفول.تموکح ةرادا ارکوض ندکدعبا ةنلغ
 جاتحا هنمظنت رانوناق یی یی ہرزوا قلوا ساسا هنتموکح ۂرادا كنهقرف وہ

 زاد ٤ قمامار مورح ندتموکح هرادا یەنتا ندفرط رب هبلعءاس ۔ یدراو

 . یدشلدبا باخت |یشکز وتوا ندرابلهنآ نوجما كعا مظنت یرلنوناقوب :دندف رط

 هدیسهل یکینیدلوا ندالنالوا رادفرط هبهطرابسا عطلاب ۰ اضعا نانولوا باخت

 . یدیا ندنرانمشد كوو كا كنساسا نوناق یسا

 قرهقارب هفرطرب ینمظتت راثوناق زمرک ههرادا سار اضعازوئواو طقف
 كنساسا نوناق کسا رنو . یدراشمالشاب هتعوکح ءرادا هنادتسم <« هاکاح

 ۱ زج ینلاوما كرانكنز « رلروبریدتبا تفیقوت یتلم دارفا نالوا رن اح قد ول
 1 E یتح .یدرلرونلیا موکح همادعا یتسهلمح كردیا داجما رلەناہہ یساس نوجما

 قلوا مکاح ہلا رهق و لط هرلنا < كمزآ یا اهد ین راشادنطو یدنک «یرال
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 27 یرلبرح زەنوہولە

راتمدخ هح وب ہناتسنا وہ رلیلەط راپسا طوف « روسدنا
 UE ینقلخ وک 2 ندا 

 ارش كجا نایمرد هرلبلهننآ تیاهن .یدرارویمرد هترلبانجولع 0 رسا

 -هطراپسا .یدرلشلا غیلبت هنیرلصخیم ہنتآ یطئارش و .راشهریدشالرارق ی
 نئافس «راقحاقسیراراود نوزواهلایروس (هرب) راله ارظن هنطئارش كر
 ندنرارہ یہدنجراخ ك رلکجە۔ایا وفع یرلیفنم رلکچہدہا من قر

 .یدراقجالوا لخاد هتقافنا هطرایساو ,رلکح هکزاو اماک
 نوک ره هدهننآ ہدانشا یکیدلیا نایرج تارکاذم و هدنهاکودرا هطراپسا ٭

 هشدا قلخ نوتوہ ٢ شعا تدوع ته تام .یدر ولوا تا نانا ندنلسا

 یا روس ك رلبل هط رایساحایصیس را . ید راشم اشوق ینفارطا كته «ناحیلخ رب هدنجما

 كرا هطرا ا: لاها نالاق بات ندقلجآ نامز یدنولوا نالعا هدنسلحم یلاها

 یهدامرم) هرزوا ؛قلوا یتتسم یکییازوا کلا اما تقفا زم ہ٦
 8 3 یدراشلا ملس هسو ردنازیل یتسهفاک راک

 «رویلبقس ریس ءرویلیقای راک دور یرقدلوا نود ہدنجما یاشیرب لاحو رلیلەنتآ

 نزحو :یزالیلک ا رفظ ہدنرلشاب ءرلقفتم ۔یدروبدا سکع هفا رطا یرفظ تامغت درا ەتو الف

 خسفنم كنهدهاعم یہ الوا سوردنازبل هروک هتاور یدزرونلا اشاع ندقازوا یهرظنم

 لاوئس ینکجهلک مزال یعای هن ہرایلەنتآ هدسلحم و شما دقع سلجم رپ كردبا نام یفیذلوا
 ناسکی هللا كاخ كلرہش « یم رااماناص یکر بسا كرلبلهننآ یرب ندرابلبت هدسلجم . یدشلا

 رارق رب چیه طقف شا فیلکت یتسالوتوق هنلاح اعرم هراوروس كتکلع نو و. . ینسلدبا
 رکید«روبلیجا رلبارش ندفرط رب هدهرص و .یدرلشمروطوا ههرفس رللارنح نوتو ندلر و

 ندرلسانش قیسوم هدهرص و مات «یدر وینیلاح قیسوم نوجا كمر دناک | فرا واسم ندف رط

 ینعرصم « ! مدلک ر دق هکهنا رقف ملک < 2 8921 یزبق' كنونماغآ یاد :كسدنس روا یرب

 تب نخل یزھٹ نر دشت رانا كو و ہل وہ «رلشل وا واتم ندنو نورضاحنو و هڪ وقوا

 ۰ زد اظ وس ینغجالوا تانج ار . اتداع كع |



 یوم خیرات ۱۷۰

 ینئچالیتاص یک ریسا ایو یتغجانولوا مادعا اب كنسیدنک سک رم قنرا نورك,
 .همرصامقجالوب عوقو ندنفرط نمشد .شعالب وط یلاها نوکیست ربا .یدروملکی

 هرصاحم یار سوردنازل طقف . یدشمر و رارق هغملا یاسر هعفادم یشراق

 رفظمیح .یدرو وروک قفاوم اهد کمری دتا طو لا مات واج «روسهتساكعا

 لکشم ےس تعا روشالوط ی رالحاس (هعلق قانح) نوتوہ هلا یساعانود

5 

 یدعم سوەز ہداہملوا

 ۰ .2 اھد . یک هب هت و تار نوحا كمربتک هلاح رب

 ۱ * (سومهداقآ) هلباینودرازه وب وله هدیلارق هطرابسا شک هتنزلکوا ریز ہللا یک
 ندقازرا هندرلص «ندرلقفتم ق قترآ رلیلەنتا .یدشمروق هاکودرا ی

 كرللهطرایسا . یدرلشع ولوت ہدنبلط هطاصم ندهطرایسا هجنلاق هدلاح رب مورح

 یلاهاطةف .یدیا یرلامقس یراراویذ نوزوا كرللءدنا ہطرش فالیا یرلکدلیا ناسرد

 منام ًایعطق هدهنع ولو هدنارک اذم رئاد اکو تح «شم+ در ًاعطق ینیلکتوب یساحم
 روبحم هملست رلیلەنتآ هج ولوا امرفمکح هلن دش هدهتن | الغو طحق ةف . یدعلوا

 .یدرلشمردنوک ته رب تک ندصخع نوا هرلبلهطراسا «رلشلوا

 ٣ بر ندرلصخیم كنبرلقفتم نوچیا كمریو باوج هتنیهو رلیلەطراپ۔ا
 ۱ بلط ینوحم كنانتآ رلیلبت هلرایلتنهروق هدسلحم وہ . یدرلشا دقع سلجم رب



 ۹*۲ یرابرح زن و وله

 ,یدشللا لاوثس هش رلقفتم ینکیدلک مزالكمعا هلماعم ولردەن ہرارپسا وب + نشلآ زا
 ین رلقمراپ شاب كنرالا عاص عكرلربسا ہدردقت یرلکدلک بلاغ رلنلهتنآ یراقفتم

 سو ےہ

 (.ردهدهبسلرولف) یسوزاو رن ۱ هد رصع یجنتاا

 ۲۳۳۰۰ ۰ رد هنب رزوا كو ناشمهل وس ی راقدلوا ش ها دهع یک یکم

 .(ع۰۷) یدشمربدتبا لتق الماک یربسا
 ۰ زا 4 (هرم) یسەناد رپ ندرلک نالوتروق نھ و هح« ؟ وا

 كردہا لاقتنا هنغآ ندا تکالف رخ وہ رک وخ اگ یلص :

 وهوا هنس زاوکا- لد رف ر چی داسا هحیک وا. یدشلا تیام ردق (میهنتآر



 یوم حیران ۱3۸

 الرد ا باکرا هرلیک ین رکسع سوردنازبل یارب هلقفش حایص یست را

 هنماظن هب را ین رلیک هدرابلهت ۲ زیا ردبا عولط شتن وک « شمالرضاح هنهب راح
 ررعوط هناذقا .یدراغلا راظتنا ےکش هدفرط با یه نوک وا لڅ وف

 . ۔یدراشما تدوع هب(یکبال» هدسوردنآزیل ««(سوماطوب -- سوغەئ) رلیلوتت آ
 " قلو قارزا رابلهن 1 طقف .«روینولوب هد ( یسپال) قارزا نوتو كسوردنازیل

 لاله ا سیداییکل | ہدەرض وا . و روح اط ین رل وق نوجما

 ہلیرالارنج ها بوقیج نیو یدولو نکا اس هدراوح ا ېک دورو

 لا ا هد 4درولوا لعاروط هدنکوا (نموتسهب) اعاد نش تورك

 هیلععان « ی راکدتا ادناموق كن ابذنک هناا ود رايا هنت 1 ا طقف . یدشههلوس

 یبا 5 شب مام .یدرلشمهلوس ینفیدالوا ی راجایتحا هننحیصن كسيد :ایکل ا

 هضرعآ كسوردنازیا یبا اود نا هدهدنس هعف دیه ویل | یاظن ه رام اعانود

 ۱19 ا هتل و ا یدو دنا دوغ یڑزالوا تماڈ ٹکیلمام| ترا
 :یدزاروییدکهفمار ا 3 ززا ندا | هرابتءارظن جهش دا ولو هدر لشاب ینابكنمشد

 سس وردنازہا ۵ وش ندکدتا تدوع هس ا یعاشقا كن کیش طوف

 2 ا ا احم ع نوو يار تنال هبراع, یتسامانوح
 زامقح راقبح هه رق رال تا ا یدشعا صا ین م رلاع ولو رضاح هتک رحل

 .یدشمردنوکیکجاقرب هدندنشب كنساعانود هنا هرزوا تن و تراخا داف

 . ناقلاق رب هدنجوا قارزع « هنفرط شاب كنبرب ندرلیک زامقبجراقیج هبهرق نمشد
 ۱ جمال ضر لار اوم روک نوروکیزاشا و سود زل  یجالضا

 هناا «شعنا ضرعت هلرلبک نوتوب:نعزوکرروک یتراشاوب سوردنازیل هقبقطا یف
 تن رنک اکی اک ټو وا كرزکق مانا غا ود :هطراسا ناونوق لارج
 ک۲ زر تا هومرص وطن : ىدا فرما قارغ یکن الا نوجا
 ہدن رترداح هدیعسق رب ء راروبالرضاح یرلابروج یمسق ر « راروشالوط نوجما

 < یسقرب:شوب یمسق رپ نلیزرد ورضوط هلحاس هسیا رابلزەوبولەپ .یدراروب و وا

 ۱ .هجراپ ی راکم روک كرەدبا طبض یتراشوب ہراروپیدبا ضرعت هنیرزوا راک ولوط
 ۲ .«یدرارویدبا فلت كرەروس مرااحاسیرارکسع یراقدلوب « هرکوص ,یدراروال
 ۳۰۰۰۰ هدانناو هسیا سوردنازبل .یدرلشمراروق یک ۸ رار هلا نون وق .رلیلهتنآ



 1۷ یرلب رح ز هن وب وله

 ..زهن و وله هده رام و «شاوآ راچود رد هاعاتود هن رزوا یافو كساد راقیلاق

 یرلنالوا هدزاضق هل تافل یرالارنح تا .یدملوا قم ی < ۲ ۵ ندرلبا هنت 1 ۰۷۰ ندرلیل

 هقولبآ ینامل كردا قوس ورغوط و نسنقابتم زار ےک نوا قمالبوط

 یلتدش ناک بووق ندرلغاط ہدمرصوب طقف .یدرلشمهتسیا كنا راچود هنیقصاب یافس ندا

 _.قح * شلوا باغ رلفلت «فلت راهدزاضق :شلوا منام هنن رل ا ارحا هروام كرل روف 4

 رب كو و یشراق هناوما لاح وہ رایلەنتآ .یدشمامالوا نکع كعوک یبرب چیه گران و
 هدنرلتدوع ۵هننآ «رلشعا لزع یرالارنج بلاغو اک ار قح «یدرلشغا دع كازستمرح

 هک احم هدنروضح سلم ینالوط ندنراقدقارب زسرارم یتاوما هنا كردا فقو رب
 قد لات :نونام ووا «فمالب وط یراولوا هدیرب ندرلندبا ماہتا یرالارنج .یدرلشمر دتا

 ندراک مے رلشمەل وس ینغیدلوا نام گان هنن روف هنسع الب وط كاتافلت رللارنح .یدیا سی همارهت

 تارک اذم هحش «شلر و تر اہ هعامجا ن وکو ا نوچیا ینیدلوا جک ت قو طف . یدرلشع |بلج هدرادهاش

 .هسلحم ہدنجما زاغام یتسابرقاكرلن الوافلت سی هماره رفسو .یدشع ولوا قیلعت هعامجا رب هتشاب

 يعد مد ارضاح هدن هده رام :هرزوا قلوا هدنملع كرالارنح یر ندرلن و ںی رک”

 نس دناش» : اکہ لوا ندزالوا فلت مرلشادق را مدرات روق هدنسهاس یسوج وف قوا رب

 ام البوط ی زا دنا کس ندا هرام نوجا نطو كرالارنح « ایلهسرولوا قجالوتروق

 ندرلشادنطو هس رزوا كنو .یدشتا لاح هدافا هد «یدراشعد «.ریو رخ ه یلاها یترلقد

 .فیلکت ین رلاعولوا هک احم هلىتف رعم ۳3 یرآ یرآ نوناق بحوم رپ كرالارنح یرلضمب

 كرالارنج كردن هرک اذم هګرآ ارکوص اهد شعا بوصت یارو الوا سلجم ی۹
 هنززوا كلو «شملا فیلک 7 ینرامربو یار كنبلاهانوحما كمر و رارق هنمادعاایو هنتنارباب

 .هرکوصتدمرب رایلەنتآ )٥٤٤(. یدشع ولوا مادعالاحرد گر هلب دیا موکحم همادعا لارنح یتلآ

 م ردرلشمر دنا فیقر "ییثک شب ندرت دا فلک یرارق و یخ : راشلوا اا

 هس راد یراقفتم یهدیلوطان أ

 . یدرارویدبا باط یتسلردن وک كار دارا ید سوم 2
 یوناق هطراسا یتساع ولوا بصن لازما | هعفد کیا كهك و ندنطو لها ہکوہلاح

 ۔راساكرذیا بصف لاربمآ یر هقشاب رایلەطرابسا نوجا كنو . یدرویعا لوق

 ینادناموق ما كرەردن روک |: هلتفص نو یدورتد راشار هدهط

 پ :یدرلعلا عیدو هنسهدهع

 كرادت اعان ودر ہا هراب یل | ندور یک زلکا لک « لوطا ۱یو
 ۳ بک نهی ۱۸۰ نالە نالا ربخ یو .یدشملا طض ی(یسبال) كردا

 قوت ةدننصم یرہن (یوعاطو تا وفا دن كرد ٣۷۷
 .یدلکد هدايزندهرتمولک ها یکاشدنک یهدهطقاو كم زاغوہ هعلققانح ٦



 یوم جرات ۱31

 ر چیه طقف شلو یک ۱۵۰ نامز ییدک هتیراکیأر كناعانود یمدیلوطا ا
 ها سوردہازیل . ید تکەهنلا كورك «ه(درا) هعامالوا قفوم ہفلو هران

 || یفلتادناموف اعانود شا لسوتءریادت ولردره نوجا كم همتا قفوم هدنشبثتوب ینفلخ
 3 .یدشمهتسیا كما رول ی رلبل هطرایسا کمر و هندن هب

 الر ا وک نزا ییدنل همش ندساد دراقیلاق ورن

 سج ندنابرا هيلفس یابط هدهجردكح ه هل د هراب ندسن رب ر ساد راقیاق طقف

 1 رأت هجرد كوص ندلاحو سادہ راقیلاق .یدشمتک بوقبح ند(دراس) نوجما ینید

 فساتابلق هب راما هنهادم هرارابرابهبوب نوجیا كاوحم یر رب كرلینانوب ءشاوا

 ناکردلآ نوجا قلوب ر فا هلا هطراسا هدنندوع هننطو تح . .یدشعا

 .یدشلا دهع هداکعا فرص یرغ

 طبض ی رهش (هنلهمر هدنسهطا (وسهل) هرکوص تدم رب سادیتراقیلاق

 وقف :نامز ینید ول وا فیلکت تند اا هلبتفص ربسا كنلاها .یدشعا

 .یدشعد REN EN رسا ری هے دن ولو هدمهدهعقلن ادنام

 (یللدم) كردہا سقعل یتساعانود هنت ناولو دالا یناشایوق كنون وقا یک وضاخد

 ندرلن و «شملوا قفوم هغمراقیح نیک یتا ندنامل ءنونوق .یدشعا ہقولبا هدنناعل

 .یدشم رز و ربخ ےرایلدتآ نکات یدولو ضورعم كن اع اب ود لر هلک هب هنت | یرب

 ایا هراشمعنلاح وع را هنادمون زالآ لا ینرنخ تکالف وب زیا
 ؛یرنیدنجا :ینسەفاک ناه كنسلاها هنت .یدرلشلوا قفوم هتمالرضاح یک ۰
 ۲ ۱ انوخ وب يوا بارا راك و كردنا دازآ هلس تارتا یتح
 ۱ .یدشلوا علا هن یک ۰ ا 2 راک کودتا

 6۰ هد (یللدم) نامز نا رخ ی دورو كتساعان ود ےاب ساد راف یلاق

 3 لاق رلنهاک . یدعلا تک اح یش راف ها ود تعا ہا يک ۱۲۰ بوقار چک

 ۱ رولو قفجالوا فات كنسیدنکراروےدہاەیصوت نما تکرح هسادیتراق
 < قوحكاھد 8ر هطرایسا «مهسرولوا ن» :اباوح هرلذ و سادیتراق ی اق طقف .یدرل

 کال یاد «رولوا تاالدر و نامزوا مما رارف ی طقف .یلسالو یک
 ۰۶ اوا کار ا نشات تال هت 1 هد(هسونکر [) ںادتراقیلاق
 .یدشلوا شاغالرهشودهزک دهدنما قلهشغراقو سادیتراقیلاق «شمارغوا ه همدص رب



 ۱1 یرلب رخ زهن و ول هپ

 ندفرطرب . ردشلوا لخاد ه (هرب) هلاهدیدو ناش رب كوو هدلاح یشیدلوا هدنشب هدرلیک
 ندفرط رکید هوجچ هر وک قدا نزو  ینرلتکرح رن دوش

 شمروی دا هرادا یهرونام روتقآ 2 شیپ هسپل فیرظ

 .یدرلشلا نیست تاذر یهامتیاغ هنغلنادناموق اعانود زد 3

 یسهدلآوظقف ,یدنا یلطرانسا ئؤردنا نا قاما س وردنا زو تاد 7 ٦"
 «سو ردنازمل .یدلکد دودعم ند راشادنطو هطراسا نوح | یتی دلو اند را ط وليه کلاحا

 -روق» :اینک | تح .یدشمهلبا زیع هلبایافتلا مدع هب هلطاب راکفاو یتراسچ «ینراهم
 ۔راپ كك یراتجوچ» :اضم «رید «ردیلملس یلوب هد كن همتا بزم ہتراسج ینلزان
 یلوطان ا هتشيا .یدرولوا عقاو ییدید «.راربتادلآ هلرلنیع ہدیرلناسنا «یرلهح

 ناربا هدهرص وا ,یدشع ولوا نیم تاذرب كلام «هرکف تلاحو ۰هرادا یرح

 ورسخک یغوا ینکیا هنکلبلاو ( دراس) ۰ شعا لزع یسنرهفازبت یرادمکح
 نوجما قلا دادما ینشراق هاربا کلا ندرللهطراتساا روضک یس نت
 هرکف تاجو كلورسخیک سوردنازل .یدرومولو هدنسوزرا كعا قافلا هلرلنا
 . نوجا. یرادت اعانود یخ شا تسانم دقع هلسیدنک ككردبا هداقتسا ندن

 غیادل ا ندناباب هدعای كلیدمش ھ::ٴورسخنیک نامز:یبدلیا: بلط هزاب ندورخک آ
 هوالعاکوب :هلسیمتح لومعم ندرزو مسیح یھتوب یی راو طقف .راو نالا ٭

 یتبدنولو ہدرادعو لترارحو «ورسشک ید ولو هدنسآ وجح «!مرشلاچ کما

 دخل | هراپ رب ردق لو وا ۽ هد وک هب رل ووك اع ان ود یحآ سوردنازہل هدلاح

 نر اگ مزا ولا ءیدش رت هےدلوا هدهراب وہ ناف یدشملسالوا قفوم

 ندلاحو سوردنازل .یدرلشا رارفیغوج رپ ككرلنکهروک نوجما یراکدربو لو وا ۳ ١

 یساعانود : ہننآ هلت وق و .« شملسایالبوط توق رب ردق یک ۹: كردا هدافتسا

 قنا كرەنلتدح هحرد كوص اکو زلف ؛ یدشلا طض یمک ١١ قراصا "

 هس رزوآ كلزسیقفوم وہ نہاتکلا .یدرلشمها "نیا نادناموق ٰیبدابکلا

 .(ع۰۷) یدشمہّتِا تدوعە هنت آ اهدر ارک وصندنوا قت را «لشملکح «(سوزه وسرک) ۱

 -وق ىساد راق لاق هتیرب كلوردنازما: هتل نوا رانلەظزانا 2ا
 ںاکسومان ءروسج تیاغ سادتراق ی اق «یدرلشل |نیبع"نادنام یس ها ۔رہ ا

 سادیتراقلاق ,یدیا یلەظراسا رب نما ادف هبدزاپ نتسومان ,زاتم هلتناقتماو ٦



 یوم خیرات 54

 ںیدادکلا .یدرا وینم راب هدكسی دادکل |ددبالقنا و طقف .یدراروسداوزراكمعا

 ً یهد(سوءاس) طقف ءشعا قی وشت یرلن و كر هد ادعو ینغجالا دادما ندس رەفازت

 هحدما ناس ین راقدلوا یرطدنک ینطو لها كنهنت | لصا یدارفا رحم و هر
 هل وس یفحالا دادما ندس رهفازمت هرلیدنک قرالوا هفرط ندرلن وا هدرفس وہ
 هس رلکحءدبا هظفاحم یتسیساسا نوناقهنن | لاحرد هحنلا یربخو رارکض .یدشم
 ۲ و ۰ یدراعمالسشا اتا نلنادناموق, هتنرلیدنک . « ريما نم
 تا اک هماقم و هلا یىیاتد سیدایکلا . یدا سیدابکل | هدیرب

 ۱ .۰(ع۱۱) یدشلوا توان هدكنسهق رف هماع ا

 یسهطا ( هوا ) ندفرطر . یدبا ہدنیا ہکلہت رب كوبوب هنآ هدهرص وا

 -رویدیا وغل یتسلحم رازوب ترد قرالیقیص یرلناجاکوہ كرلیلهنت | «رويبدبا نایصع
 هسوزابأ راف ہد (نوم-هلله) هلبساعان ود (سوماس) «سدادکل !ندفرطرکید .یدرل

 ه هنت | ندزکددرق « روبہدبا تکرح یشراف هنساغانود زهنوب و« نلک نو جما دادما
 و یساعاود نمشد زلط | ..یدروتسیا كعا هضفاحم لوا . نلک یادش
 بان راف كتنه یرلکدردنوک هسرادمکح نارا نوجا كمهتسا هراب طقف .رلشعا

 یفاعانود هنن | ارادتعا ندن | وا .یدرلشل ۱ یجب یکی دلا فقوتندنفرط سوز

 هتقافنا هب | ی رارہش اک ارت «هدنسادناموق كسولوو زا رطیمسقر . یدشلر ۱هییا
 هدنسهدناموق كسب دادکلل | هدیمسق کید هرونشالوط هدنرللحاساک ارت نوجمالاخدا
 ۱۰۰ سداسکل ۲ . یدروبشلاح هتکرادت هراپ كرهدک ورغوط هنلحاس (ایراق)

 ٣٣ هلو اجرت ہت 1 ارك و ندفرلوا قفوم تمام او ردق نال
 لخاد +(هرب) ہا یک ۲۰ هدنجما یراشدقل [ كقلخ هجراکس ناقبح هنلاقتس

 .یدشمامقچ هرندر هلحات نوا ینیدقروق ندن رانمشد سیدابنکل | .یدشلوا

 هنساحم اروغ | لاحرد «شاک ہی هنت | هلبا هظفاح تهر تککیم ندنراتسود تیاهن

 8 ک1 للع -ودشمهلوس یفیدنولوا مارنا حات كنبیدنک  كرەلك
 لاوما هسیدایبک] 1:شهامراقیح یتسس جیه قرالوا روحیسم هنرزوس راکنوسف
 . ردشع ولوا باما هدنادناموق یبیدنک یحا ءنشلدا هداعا الماک یسهزوحح

 ,یدرلشغا ںی هلاهنارعاش تالاخ قوج نلوخد ه(هریب) فنیداببیکل لە
 ِ ناتلوا ہرداصم « ول وط ران اقلافو رلهرز نانلآ ندنمشدرلنک نوت و ؛ںیداینکلا هروک هتاور



 ۱3۳ یرلبرح زن و وله

 ( نویسهلله ) سوزابانراف . یدرارویلیا تکرح هنب رلباسح یدنک هدیسکیا یه
 تاقر هل رب رب هدیلاو کیاره ءروتسیا قلا یماسقا (ینوبق) نه رهفاربت.«ین رارهش

 ردنوکی سیداسکل | هیلوطان ا نوحا هلازا یفالتخا و رلیلهطرایسا .یدرویشقلاق
 1 هطراسا هنیرزوا كنو« نمش وا ہللا نشرفازت ؛سدایکل | ت٦
 هب هطرابسا هدسب رهفازبت کما هداعا ہت رادمکح نارا ین رارهش نانو یهدیلوط

 . یرارهش نوتو كن( یوی) ارابتعا ندخمرات وا .یدعلوا یضار مدو هراب
 .یدرویلوا لخاد هتقافتا هطراسا :رویلی رب | ندهطرابسایرلقفتم نوتو كرلبلهتت |

 ۰ (سومام) هدزل9هت [ءرویلاق قمر, چیه خواص هقشاب ند( و ۹
 ۰ یدراروم ردن وک اعا ود و ودرا نوجا مدرا

 دراسا قرال 1 هراب قوخ رر نباتا پو اکل ۹ ی
 كي ندهرآ طقف  ىدشللانیمأت یتیم كرلبلەط 5 م4 ےہ
 رلیلەطرایسا «نشمشوزو ہللا سک 1 یلارقیهطراب-ا سداییکلا هدنروسنامزرززا

 رارق هننادعا.ندن زکر رک لکل هجرد رض نوا یراتکلف ٠۰٦
 "رارف هنا كسرفازت لاحزد زال ارل ا رخ یرارقو :ییدادکلا ف٢
 ولرد یھ « ریپ ككا یداع رانامز ییدنولو هدهطراسسا یندایکلا بیدا ۱

 رضست یرلیلهطرابسا ہا یتانم و :ینلراکشعانق؛ینورغوط هد را ۳ ٩
 دوسدنا ىلج ہللا یبحم هقاوذا ,یتهافسو یواخر یسین رەفاڑیت هدیدمش .یدرلبا _

 ازت « روییدا حاضیا یترضم كنهمربدشلتوق یرلیلهطراپسا هد وزا یزلیلهنتا ا

 هدیلوطان [قتر [كنسداسکل ا .یدروس رکز او نذکمر وهراب هرلیلهطرابسا یسینرهف
 یمتک هلیتفصنطو لهارب یداغ طقف .یدرویتسیا كلک هت [ ,شملیقیص یاج
 .یدرونسا كنم رک هل تفص ی راکصالخ كانقلخ هنا نون وبه ےن 1 ںویمەر دن هنثشبح ۰

 ہدایلحنیغ و حر ندرلنو...یدعلاق نطو لها زا كن هنت دام ٩

 ہللا اعانود و ودزا هدیمدق ۶ رکید شما لارتشا.هزارفس شق ر شوا وک |
 رلنالوا نمشد ههراذا زرط هدنلوصا" هباع تکا. یدشک یک و
 -رتک هدوحو بالقنا رب كردبا هدافتسا ندتصرف ٠ رلشا لکشت رلتسح نخ |

 < ۰:4روز هاروغ | هراروسدمالتق یتساسّور ٹنسەقرف هما شو .یدرلشم

 دقع هام هذا ارق هظرابنا مرکوص ناروسنیدادق سلو ےن



 یوم خیرات : ۱۰۲

 تب و عوف ندوض هلنا هرا < هدسلا یواتغاوق قوغوص كراك راه

 هاتروا یرادسج ءشلوا رلهتتخ هلرابلدراب هداسناو .ردرلشلوا ناشی رپ قرهیمالوب

 .e رلشلاق هدلاح و نوک ۷۰ مات رال اتا .ردشلا داسفا تاوه قرالآ

 و خرم رایلهزوک اریس هر و تاور ردا 2 رسا هدرانالاق تاحر

 كسددک وتیر رل ا ندرلربسا لا حج 1 یمارفا بس ةحردالوص ی ےک

 5 .ردرلشلدا وفع نوجما یراقدوقوا نم زیرا راپ ضم ندن را

 راک یر لقدلوا راحود هرلتکالف وب رابلەتتا و ہک

oTیدراشلواراتفرکهتراضر ٦ تفوتقوهدكر الهط اگ » 

 یطئا-و كحهدبآ فعض راحود یهتنآ هرلت ون : سیدایکلآ یدمش طقعغ

 قتح . یدرویدما تعبت هنسایاصو كەتا ىد وب رایلهطراسا ء روسرتسوک

 ترد یعرکی ندهننآ هشیرزوا یسهصوت كسی دایکلا سک | یلارق هطراسا

 نلک ند( هوا ) رش و . یدشمهل رلبا ردق هترہش (الکهد) هدهفاسم 1 لا

 اتنا ماکحتسا رب سج هداروب رلیلهطرایسا . یدک ا لو کا

 ۳ ۲  ءدز نو ا كا ناٹیرو بارخ یراتکلع راوج هراروسد

 « كکا نکا تلاوح كر اراعا ندحرات وا قترآ .یدراروی ردشلر

 .یدقجالاق هدا رب عورزم ربغ یضارانوتوب .یدبا هدنجراخ ناکما كم نیک |

 یدمش .یدرارربتک هلیق رط (ایلاکہد) ند(هوا) یابوبحنوتوب رایلەنت | ہلیصوصخ
 پک ۰ یدرلکحهدبا فرص هراپرب كوبوب هدهتنالق تایوبح نوجا هشاعا نبت |
 کت اقف ندشاخآ ها ہزارسا یرارف « یرلیرارف تا نوتو
 كرلندا رارف 4 ( ایلکدد ) هدنفرط تدم رب 31 . یدرلروسدا رارف هب (ایل5ہد)۔

 فعض راجود كرلیلهنت 1۰ یرادمکح ناریا . یدشملوا غلاب ۰۰۰۰ یعوحم
 هدیرارهش یرلکدتا طض ندناربا كرللەنت | هدلوطان ١ هحتوروک ین راقدلوا
 هدیرلک ر و یرلکدمر و یر ندەنہ ضم زا سم و تح .یدشلا مایق هدادرتسا

 .یدروبروک تنواعم قوچ كي ندرلیلهطراپسا هدصوصخ وہ هروییدیا بلط
 -ولوا هرادا ندنفرط یرلبلاو ناربا ٠ کلم یهدنسیرک كنلحاس لوط آ

 3 ۔وطوا هد(دراس) سیرەفازیت هد ونج ېد(نواکساد) سوزابا راق هدلاش .یدروس

 اا طض یرارهش نالوا قفتم ہللا هنت | هدیسکیا یه كرلتو . یدرویر
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 یوم خیرات ۱2۰

 یرلقفتم نوجما یزلکدمهروک یا یرر الة 1 طقف .یدشلدا ارحا هب راح

 عیاض.ینک ۲۰۰ هدقلهشخراق .نشهدم وب ء زاشعا نظ نمشد هدیرایلایکروق
 یتلخدنكناعل زونه اعانود ءیدرویمەتلیا قمروطقتر | نمنهتسومهد .یدراشعا
 .یدروندیاددرت ساکن طقف :یدنکم یرلملکح رک ك رایل هنت [ نوجش ایی الاغشا
 ساک «شمصراصنزتسب ی.داقتعا كرلیلەنت [هسیایسگهعوقوفونسخ ر هدهرص وب

 کا ید نارق هرلدوبعم نوک یدب یعرکی نوجما نیکست ینبضغ كرادوبعم
 كردا موج هتساعانود هنت | یساعانود هزوک اربس هداتنا وہ ۰ یی تقو

 قفومکعا هطاحا هل رلیکطوب سم هتس رب رک هل رلرمح ز ینلخ دمناعل امام یناعانود

 ندهمداصم 7 یلتدش رلشمهتسآ كم تورا یرلک. و رلیلەنت ٦ ¿: یدشلوا

 یضرعآ و سهتسومهد . یدراشلو دن رللحاس هزوک ارعس ی انک اک وس

 .یدشلاقیک ۰ ہدنلا كرلیلنت [هدانناوآ .یدروتسیاكمارارکت ہدنوک یسهتربا
 هکر اترانح كدارفا یءدنرلیک هنت 1 طقف .یدراو یسک ۵۰ هدلرللءزوک اربس
 ور هتک الف وب رلیلەنت E یدر ونمهتسنا كمروک سیا مدیر چیه «شمل رق

 :یدرلشمر و رارق هتعجر ندهرق ققرا «رلشناب یرلبک هحنلوا

 ناشی رو مزہم و .یدنرابعندیشک ۰ ۰۰ ودرا ندیاتعحرندهزوک ارس

 هتسخ ہدنتلا شنوکرب نیغزیق ربخی ندلو یرلکچهدک را رکسغناوتانو حورح
 کید ,كسینهتسومهد یرب ندرالوق . یدرارویلپرلیاہدنلاح لوق ییا ؛بات یه و

 لو كاءرتمولک ۷ قحا نوک كليا ودرآ ناشیرب وب . یدا هدنتهرادا كساکم
 لخاد هلک تسار ءم هم هديا عطق ہدەفاسم رب ردق وا ارکوص اهد :شملیهوروب

 تک دا اوہ .یدعلنا فداصت هثمرارکسع هزوک ریس هدزاغو ی ییدلوا

 كنمشد ناشوق ندنراهقرآ هدهرص وب طةف « شلؤا روب هکع ود نوجا قلوب

 «شعالافای ہدنچبا هجابرب یلااق «نلیهتسومهد ,یدشلدبا ناشی رپ هلب نانو یلاوتم
 قرایارغوا هنضرعت كرابلءزوک ايس هدنراوخ رهن ( سودانزا .) یسودرا ساکسن

 . یدشلاق روبحم هفلوا ماست هلن وق قابتم سانکین .هتیرزوآ كتو« شلوا ناشیرپ
 : هبارخ ین نلرپسك ایل | ءراٹیمر دل وایمایکسن هایم هتسومهدرلنلهزوک ارس ار

 ,شاطالورتم یهدنراوجهزوک اربس ءذئازایل٭ نما .یدراشعاص كرذدماربسا ین راقفتمو

 ۵ 4, كوص «هدنتلا نوک و قرح :هدنحا رلاباو یک ۰ ماع «راشعآ هس راقاحوا

 تک یو

 نی یھت سا یی دوس اف تام سنا هم

 تہ مس ےب رت ہن وع 3 4



 ےہ ی یاد یس دی
 ۱۰۹ ٠ یرلبرح زهن و وله

 هدر دقت یراکدنا تعحر یتح ۰ شمع|ا هدهعرد فاداموق یس نمرک ر رک ہرہش

 رایلەتتآ طقف .یدشهر دتا غیلبت ہلرابدانم ہرایلەنتآ ینفجهیعای شرب هسرلیدنک
 ۔اربس كنسەسیلاەطراب۔ارہ هللا یوتساهظرام-ارب ءراشمربو باوح هللا هدنخ کوب

 « سوبلغ .٠ یدرادقا هللا ازمسا رظن هنسمرو تزاسح ر ردقو هرابلهزوک
 اهد ءشمِا میلعت تدم رب یرایلهزوک اربس «هجنلوا فده هنسهلماعم وہ كرابلهتتآا

 نام هدهنامکحت قرهصاب نیزسن و ا اتا اغنا كرابلتنآ هرک وص

 1 . .ىدشمل وا قفوم هغلوا

 قخهماروط قترآ هداعانودیهدزکد و نایرجهدزک ص و لاوح |هدهرق

 یمەبونعم هوق کكرایجیک هلرازکسع « رويدا رارف رر رر, رب3 .یدشلک هلاح رب 1

 یسلردنوکراوتوق هجم ریا ابو ینسالرغاج یرک كناغانود اب سایکین .یدرویلپرق "
 هدیفیدنولو هدنرکف تدوع ههنناو یشدلوا هتسخ كنسیدنک یح ۰ شهزاا

 هدنسادناموق سم هتسومهد هس رزوا یوتکم و كسار ںایلەنت 1 .یدشلا هوالع " ۱

 .یدراشمردن وک هواعم هوق رب فر ندزادناربت ۳۰۰و تاب وه ٥۰ نکس

 رب یلئدش ہدەحک رب لباتہام شما ضرعت زا رب 1 یهبدادما هوق و ساکن



 یوم خراج ۱ ۱ ۸

 ۳ دول نا وف یی ەت یت نوا نانلوا ماا ہلقمالطقس ی رالکیه

 Es 3 : :یدراشمر و رارق هب هک اح هدیسیدانکلآ

 رو فرار زالا لا یخ یندورو كنیکس دایکلآ
 .یدرلشالازح ینلاوما نوت و «راشع!موکحم همادعا یسیدابکلآ رلیلەنتا هتیرزوا

 5 یدژاعلوا ا هخل وا ناوخ هتل هسداتکلآ ہدرانسا نوتو رشهار یتح

 یزمربق ید دنراهقرا «رارو دبا هجوتهشنوک ندبا بورغ ین رازو ماشقآ یھرانوب
 ہرانوہ سیداییکلآ طقف . یدرارولیا عدد هسیدانکلا كرکلس یهسلا

 8507 یبا رخ - یکیدادبا موکعہمادعاكنسیدنک ىت وح یدرویمر و تا چیه

 یمصخ كرلیل تا ءشعد «!کجهدبآتابثا لصن رلنوسروک ,یمشیداشای ہرانوا نب»
 عرب قا لباق كعا قلانف هرایلهننا ۰ شمتک هرابلهطراسا نالوا

 .یدشک ی وا ہلیماع

 ر هشالوط هشالوط هذن رللحاس الحس اعانود .یدشلاق هک ا 3

 لمکم تیاغ رہشەدنامزییدلرو رارقماتەمو ہی(ہزوک اریس) ءشتا باغ یآچ اق
 الشاب هتنایلمع ءرصاحم مدنزای كنهتسر وا یا رایلەنتا .یدشلدبا كح هدنروص
 نزن | هدنلحاس لاش ییدتنالاها هدایزلا كنمشد یرارکسعهنن .یندراشملیاب

 كنا وا .یدرلمهارب هاووار پرصع اح «هتسدآ و (هزوک ارس)ءراشمقح هبه رق

 لقلشراقهفرط کیا ارابتعاندهلوق ءراشَعااشنا هلوقر یریا « «یسج تیاغ هنساتروا

 اشنا كرایلتتآ نوجما قلوا عنام اکوب رایلهزوک اربس .یدراشمالشاب هنساشنا رارپس
 وہ رایلتتآ ہراشَعا اشنا ریس رب ہلا هجو كجهدبا مطق نداتروا یطخ یراکدتا
 طض وج کدخ و اللا . یدرلشمزاق قدنخ ر هیداو هدا طبض یربس

 هللروصوش رلیلهننآ .یدراش اشاغ یسوخامال یرلنادناموق هدانناو طقف «راشعا

 هرصاحم ًاماع هلرلرپس یرلکدتا اشنا هدندهرق «هلا اعانود ندزکد ین (زوکاربس)
 .هطرایسا .یدرومروط یرک ندتناها یتراق هثطو سیداینکلآ طقف .یدراشا
 ةردنوکندناموق رب مهام تیاغ هرایلهزوک اریس هنیرژوا یسهیصوت كسیداببکل ری
 قراشالوط ندنلامش كنابلبیحس سوسلیع .یدنا سوسلبع « نادناموقو .یدرلشم

 سوملیغ.یدشلوا لخادههزوک ارس ہلا یشک ۳۰۰۰ نانالب وط ەترارہش ایلن

 سوغامال هبا ساکین زکلای هدنتسایر اھا ود هدانا وہ



 توپ ی و تی وی ۱ 5
 ۹۲ یس ا و ا اپی وے رہ +نیس بی تتورم یرطبر اک سا ا کے

 نیم

 ات سس غ اف ا تم وو ری تعا توس ست ےہ وج دی سم سید پ اتم 997 ٦9٦9

 "۱۹۷ یرلب رح ز هن و ولە

 ول <« سیدایکلا و سوخامال :ساکس «شلدا كرادت لماع قازرا «یرلبک هللقن

 . یدرلشع ولوا باا نادناموق نوجا رفس مهم

 ندنرللکیه ( سهمره ) یهد ( اروغآ ) قاخ هنآ حایص یجەہدا تکرح كناھا ود

 ہن رلک یھ ( سمره ) رلیلەنتآ . یدرلشمروک ینغیدلوا شعالطقس هجیک وا كنسهفاک ناه

 كلزستمرح رب مظع یتساع الطقس ترو ےرش كرللكىھ قح . یدراراقا هل رظن یا ررب

 هنغحالوا فده هنضغ كرادوسعم اقلطم هدكرفس ناولوا تبشن « هد هنآ ءرلشغا دع

 هنادىم رلمرم « شعالبوط سلجم لاحرد زالوا رولوا عیاش ملا ربخوب . یدرلشلا داقتعا

 نتشداسکلا سکه هت امقیح

 اییکلا نوچ ائیر ٤
 « ندیش رب هقشاب اد سف

 نالوا عونم یساع ولو 4 رلککرا

 هدنتفایق نداق هنبآ رو یو

 ماہنا ہد یبالوط ندنغیدلوا شتیک

 سیداہدیکل | طقف ٭ یدرویلیدبا

 اک کم و ےس كنو« شا هعفادم ینسیدنف

 ِ هنادیمیث رب چیه قلخ هن رزوا

 یدشلا تقفاوم هنسمتک رار لا اعانود كسيداسکلا قرهبمالوا قفوم هغمراقج

 ۰4۱۵ زوع )
 .یدرلشم اه (هربب) رلشادنط و كج هدیک هرفسهدهرص یفیدالشاب ےدوس وف حابص رب

 امرف مکح ہربند رب ا ءروہنہلاح رورو ندفرط رکند ںروینی ہرایک ندفرطرب رانو

 مسج رارواکنج نوو .یدرویلوازادنا سکع هفا رطایرلاعد كن دانم ہدنجما یو کس رب نالوا

 یرلیقرش برح رلیک هرکوص ءراروندنا تدابعهرادوبعم هلرلبارشو راوص نال رب دا وط هراوزاو

 كرەشلرب هل رلقنتم هدارو ء شمروط هد( ارکروق ) الوا اعانود .یدروشا یکزخ هدنجما

 « قفتم یدک ۾ لهنا یا یٹوق نوتو آر ابل ا .ىدشملا تک ےس رہ ه ایلیحس

 ۳۲۰۰۰ یعوھش هرزوا قلوا تلوه ی۵۱۰۰ و نت یک ف یک ۰ قارزا و

 . یدنرابع ندہراح

 یک ائراکدن۔ا دا هل وا یا زا ریش نانوب نامز یراکدلک هنایلحس رایلهتتآ
 لصاح داحا ةد را یرالا رخ یدنک ہد ا لوا .یدرلشمالو لیاعم هنن رای دنک

 كع ود یرک سایکین ہروبتسیا كمعاضرعت ه (هزوک اربس) سوخامال .یدشمامالوا
 مات . یدروینولوب هدنرکف كا قافلا ہلرانوہ هسیا سیدادیکلا ٠ روسدا وزرا
 ۔زدنوک نو جما: كلا. هک ام بوربغاح هه یسیدایکل آ كرا کا «هدهرص وب
 سهمیه | نک و نوک دا تکرح اغا ود زایلەنتآ 1 یدعلک هال س نکی راکد



 یوم خیرات ۱۰۹

 الوا سیدابکلآ .یدشمراقبح هالا ۰ ندنالاَت ٩۰۰ ی رادقم هناعا یرلکح

 ٠ شمشیلاح هبلج یتفلتسود كرايلهطراپسا قرالوا لوغشم هلبرارپسا (ایبرەتقافس)
 کک اا ۰ هثوروک ینرلکدعا داتعا هتسیدنک كرابلهطراپسا طقف
 ندبا هراحم هلرایلهطرابسا شما مازتلا یتسهقرف رلرجات و رایحیک نالوا مصخ
 یس رپ وک هواعم E هنماوقا زەن و ولە

 ی كن هطرامسا هللا ی رهطاصم (ساکس) ها

 یسمر دلاقنداتروا هد ینمشدر رکید كنەنتا هد ع ہکیدیا هددرص

 قایلیجسءن ولهک یناربت هزوک اربس .یدنا (هزوک اریس) ءنمشد وہ .یدشَمِا باجما
 یذ كا كنایلیحس (هزوک اربس) هرکو ص ندکدلیا وغ ینسودرا هحطراق ناک هطبض
 هدهدنامز ندعو یماکلمتسمر كتنهروق اساسا نوک رش .یدشلوا یرہشر ذو

 کت ارا لاتا سیما زار |تموصخ یشراق ممتا نوجا ینپدلوا قفتم
 و نوتو . یدشع ولو هدندعو هسرح نئافس ہرایلعطرابسا هدنرهرود تایصاخم .

 الما ینالیحس سیدابکلا «شمریدنابوا ماقتناسحرب نیردهدرایلهننا راتموصخ

 4 ۱ ی ا سا لپ لو نوا لا الخ

 ہریزج رب لمکم یرانامل « لوذیم ینادفب «نکنز تیا ایلیج۔ قيقا
 ردق ه ( یراغو هتدس ) یرلن وتس کے ارض ندکدلد | هدلآ الحس .یدا

 هدایز كا یرلیلهننآ « تیک اح هرازکد . یدلباق قلوا کاح ہدیفس رحم نوتوب

 لابخ ياغ یو تلخ هنتآ نونو قترا . یدلما رب لتاط ندا بذج
 كنابلبحس هدنرارب نویوا « هدراهاکتسد « هدرلنادبم نوتوہ « روسدا ذاکفحا

 نبمز ہراەبحاصم نوو یطض كنءهزو اب « رولدا ثحم ندنطض

 . . یدرویدیا لیکشت
 رفس وب هدلاح یراکد سا دع تیزرفظم ةیاغ یتطبض كنهزوک اربس رلملەنت

 «ساکین .یدروینولوب ہدنہیلع كرفسسکملاہ .سایکی نان ولواباخت| نادناموقنوجیا
 ا رک مقاوم یراقدنولوب ددقاس ناضع ناکلامتنم ناولو, ہدلا

 ولرد رب كنيلاها رانحیصن و طقف « روییدیا نایمرد ینغیدلوا تنج كنامثوق
 ندفرط رکید « روینولوا باختا رللارنج ندفرط ر هدهننآ . یدرویمرک هنغالوق

 هبرحنافس ہدنجما هتفه یتلا .یدروینولوا ماود ههبرفس تاکرادت ہللربغ لاک

 یرفس ابلیس



 ۱۰ یراب رح زن و وله

 الو تفو کمال وس زوس هردم ملع ء هسرارولوا لوغسم هلا مکیوک رلیل هنت 2 :راشغا لاّوس

 قاقوس هسوقمس وبه ندنلاجر ربتعم كا کن ها ی بس ,ردشمر و یاوج »¢. رازام

 قاقوس هسوقبنویبه ہقیقح اف . شمشووط ہثشحم هل رب نوجا قمروا تاقوط رب ا اوا

 .شتیکه نوآ كمدآ ییدتا رقم هحردوا نوک را طرف تاقوطرب هدنسانروآ

 «سیدایییکل 1 س .ردشلافیلکت یسالآ ققح هسوتینوپیه قراراقیچ یسەسبلا ندنسهقرآ
 هداعلاقوف هنسیدنک نداق . یدشعا جاودزا هل داق ر هدنمات تدراپه ندلئاضف بابرا

 «زغحن داف طتف .یدرونولوب درست اا د هنب داق ak | هدلاح یغیدلوا بولحم

 نوجا یلط,قالط كرهریو رارق ہفلرآ ت او و شا لمحت تدم رب ہنلاع كسیدایبیکل

 هنهاکشمقا كتنوخرآ لاحرد زالآ ریا ربخ ینوب سیدایییکلآ . E توت رآ
 نرم هیت تا یوم ق رال 1 هنغاجوق هدنجما یرلشیقلآ كنبلاما نوو نیسهجوز ىل

 ۰ سیداسکل !هتشیا بس .ردشکزاو ندنرکف در هیم هد آ لمح هنلاح و كسیدابیکل | ی-هحوز

 هسیدایبیکآ | ہدرایلەنت 1 «راباب هدهرابل هنت 1 ینلیع كراەلماعم یغی دب اب هت هرابیبه هللا سوق وبه

 «رریکه رب ندرلبتکم سیدایبیکا | العم .یدراردنا لمحت هنسهفاک كو ییالوط ندنراتی ول
 ینرب ندنرلصخ ؛ رات | قایط ههجاوخ نوجما یتیدامالو یس( اداب ) كرهموه هداروب
 رب نایدیا ارجا هنوناق تابیقعت هدنقح ندنفرط کا ؛ رکود ًانلع هدنسورت ايت (سوزین وسد)

 ۰ یاسر رب نیمهتسیا قیشیلاچ ہدننوا ؛ریرابوق ندنسهیسود ینسەیماہنا قاروا كرعاش
 یهدنززوا هف و مدوآر 7 یدک کل قاسم ؛رر ب دشیلاچ بّودیآسبح هنوآ ردق هی ربتس ینشیا

 هثمیک هنن ؛ردہا هده هنتر ندرارفاسم یک شما عام يا رک یڑوواڈ رادتمیق كا

 ۱ . یدرروک شوخ یرلتکرح وہ نونو سکملاب ءزامراقبچ سس

 سح فعضر ہدنبلق یشراق اکوا سکھ .ید وتفم ەےیداہکلا و نوو

 ندر ر یادی هدایبعلوا .یدرتسا كعا زی ہدہش یه یئدایکلا .یدردا

 نیک هشلار نوزوا یںازخرا یک قرش نولوارفظم كرەر دتا كارتشا ہشیراب

 .یدرر و ها مادنار صاخ هرات داق .هناروق و تاغهدقاف وس .یدرر وق ی راحاص

 سيداسكلا نیدراوک هتکخادوم نوجا قرلحتک هنن ا یک رجم فاراد کا

 یرهلک نامز :ییدسا دارا قطن . یدردا ظح ندهفسلف «ندتغالب «ندیقیسوم
 کتو . یدردبا زارکت راهعفد ددعتم ین زلکوص هلح ایرنک | . زامالو هلتعرس

 . یددودعم ندن راسطخ كوب وب كا كننامز ہلتہازن E رار

 تباقر امناد ہلسایکن . یدا .یرادفرط یمارقومهد هداتتآ هدسیدابکلا ×

 ولرد ره كبرح سیدایبیکلآ . یدردیا باج ہدایز ندنوا یتهجوت كنيلاها «ردیا "
 هقح كن وق سیداوکلا یدا هدناتم ر كحهدا لن ہهنرلتیمورح و یعاتم 3

 هر و" كزاتفتم انغو هتاضارتعا ولردره نوحما كنو یتح .یدمناق هنکیدلبا هلغ



 یوم .خیرات ۱ ۵ ء

 هنپ برح هدناتسنانوب ارکوص ندهلاصم وب نانولوا دتع هدننیب هطراپسا هللا هنآ
 اس یناق ہن و و سوغرآ هللا هطرایسا «تنهروق هللا وا .ردشمالوا اکا

 شعا قافاهلر اهل ندا .هراداین ران ویو 3 هل واویرلایداقرآ [هنینام ا سا .ردشل اماود

 شوا یرلن و نوجا قلا ۱ ماقتنا قوا ذظر اس ۱ زابل هه «شلوا بولغم هن هطرابسا هدهسیا

 ندمر دلس ینغیدلوا یل دک یر كنیلەطراپسا یتح ۰ ردراشمه | لوق هنم ران و وا

 یهطرایسا كنسیدنک طقف «شلوا رفظم كردبا كارتشا هنسوشوق هیارارب هدنران وا بلوا
 : .  ردشلديا درط هللا اوص ندنفرط یرلمکح هقاسم هجنلیشالک ۲ یغیدلوا

 یا اب هغملا تارک E دە | درله رص وہ ہتشیا یسدابکتآ اشا هغ س هدهس | ەدرلە مم

 ندنتھج هدلاو . .یدوسنم هناناماف رب كوو یل نت 1 «سيداسکلا 2

 ی هننسه رام (هندن ورهک) سابق یردب : ید وسلم هادی اخ یوتهمکلا ۱

 هاو کس نوا اهد سیدابکل ا . یدششار تورر كوو هسدانکل | ینا

 *روتدا بولح یرلبلهتت | یمادنا تفارظ ۰ یدش ۲۱ ربع ہللا ق و يور

 لیفت یر ند رلامس بوغ صدا كا هاتهار قدر اکیا «تناتم یهدنحانم

 یحبادمکآ رو و «نتمالب وط راراکشتسرب یروسر هنفا رطا سدایکل | ۱ .یدروشا

 :یدرومزوط یرک ندارحا یش ناک هنلقع ءروناشاب هناک اح هدنجما یرلشدقلآ و
 تارا .یدنا هدنسهانم یئحوح ر قل رامش ات دام كەتا سیدابکلآ

 مند دا كسطارقوس جر م .یدروشوص هملاق ندبلاق یا یلز سه زاوم و

 ييدکو دیرلشاب زوکندتقارغتساو دحو یتح «ییدتسا مت هفسلف ہللا قایتشا لاک

 هلی ابحا نصب كرەك نداروغآ ہلا 4 سفلا رک نب سم نوک یس را و

 . یدروش دشیا دک رلتهافس «هرایتنک ا

 . یدشلا راهظا هدنفلقح وح اھد یتعبط هنا ون مم ۰ هن نام رهق مو سردانکلا“

 ہرا كج هک هارآ ر ندلوپ نکراتبوا راز ہدقاق وس شایع 11 نوک رب هروک هتاور

 كرهبمرپ و تیم ا چیه یەلرآ طقف . شما راطخا ینسامروط هب یجهبارآ سداییکلآ

 یدأه ھم شمروطوا بولک هنسات روا مات كلو سدابکل 1 0 هج دبا ماود ہدکمەل ربا

 ندنرلشادقرا "نوک رب هی س ۾ ردشمرغاب هد « ا چک < و کیدنک ۽ ملاقاب

 اکو یئادقرا شمالشا هفمرنصرا ندنل و كنعادقرا هجوروک یکن یوق نکریشهروک هل رب

 هدشیدانکل ] «شعد ۰ كسرو ربصبا یک یراق قاتنا نس » :كرەنلتدح هحرد خلوص

 ثكنناقلاف سیدایببکلا .ردشع ولو هدنباوج <.مروپربصیا یک نالسرآ «لکد یک یراق یخھ
 یراوک رک ر كسيدابکل ےس هردشمرب دتبا مسریلاثع یقشع رب تا هتعاص هن رزوا

 :نوتفم کوک وہ قلخ رهش نولو . شلآ هشورغ ۳4۸۰۰ ( یخارد ۰ )قو
 یاس E ۰ شهر دس ینغوز وق كثكب وك نوجا ییدلس نو سیدابسکلآ ۰ شمرولوا



 ۰۴ یرلبرح زنی وله

 ینرلابشا ردق ہن وک شب دوخاب و ین رالاق هدرهش هرزوا ِكّعا هظفاح ین رللام

 ینکیا یلاها هرزوا كلوب . ىد ملا فیلکت ین رامقیح ندرهش بواب وط

 -روق یرہش سیددک وت لارج تا, یتا ماست هدرهش «شعا حیحر یتش

 ندسشیا شا ہد سدا شا تکرح ھا ی ید ند( زوشاط ) طر قمرات

 .یدشلوا راعودهمزن ارتسوا قرالوا ینازح كنتلاطعو سدیدکوت .یدشمک
 همراتدنک هزومزر | ندقافا هم اى رخ جو واک دخل ٣٠

 اتافاکماهتعبخ و .هبسادزارب یح . یدرویدپا ډو یمحا هوا ں٦
 -رابسا .یدشملیقاط راغاب نالمقاط هناولمر رفظم هنشاب .شلریو لیلکا ر نوتلآ
 -ینن ا) نولهلق . یدروسدا لصاح هشیدنا رب مظع هدهنن | یت رفظم وب كرلیلەط
 باما نادناموق ینسیدنک ء شما فیلکت یتسلدبا دادرتسا لاح هم ( سلو

 نالوا ام مهم كا ك( سلو ین | ) ء شا تکرح هللا یک ۳۰ كرەردشا

 ساد زار .هحنشل رده ر هدنراوح (سلو ین ا) نول هلق ,یدشمقیج ه(نوسه)

 وا یراروس كرش رله طقف .یدشلوا روم ترک هرهش رار هل رارکسع

 :ینوتلق و بولغم یرلیلەننآ شا ضرعت هشرارزوا هدءرص یراکدک ندنک
 هدندرللهطرایسا ۰٩۰۰ رارب ہللا نوتهلق ندرلیلهتن | ہدە رام و .یدشلا فلت

 . )4۲۲(.  یدشلوا فلت یشک ۷ زار هلساد زار
 :ساکس دار یدشگ اص وا نش رح وف رط ییارم قوا

 یسرشاصم یساہک
 هدیسلاها قوه و | راغهم ۰ تاهروق «یعوحر ند رلقفتم كن هلع رابسا ءرارویتسلا

 «شمهم هک. دی رازوس كرلت و هط رابسا طرف .یدرروسدا وزرا كعا ماود هر ره

 .یدشلوا یضار هسدقع هاب ہللا هت |

 كمر و توام یک ہی رح و سقا وط سلب لار ہدەطرابسا

 و . یدشلدا دتع هطاصم دمام یللا تیرا هطراشا وا ی٦
 هنن | . یدکحهدبا هداعا یرر ییدا طبض هدفرط ییا یه هحنسحوم هطاصم

 رارکتهنس یه نبی وو كحهدا ن یشک ۱۷ هدهنمان هطرابسا ءیشک ۱۷ هنمات

 ورق ا) ہدەنت | كرەلہدبا كح هنرزوا رلهاتک شاط یماکحاهدهاعم .یدکچ لب دا

 عضونیرادبعم خزر, و ینلد ءایپماوا اذک ,هنیدبعم (نوللوپ) هداینوقال «۰(سیلوپ
 )٤((. یدشل رو یا (یسهلاصم سایکین) ههلاصم وہ «شع ولوا



 یوم خیرات ۱ ۵ ۳

 اےک وج
 بو

 ہدزکد ہد یماعان ود ها هدءرصوااتاد .یدرلر وس هلشرا هدارو ین رلواح وا قدم

 ا ریت تک یارو یهتسرک ندا باجما نوا قعاب کز نیل

 . یدلباق نامز یھ كمتِک ندمرق هاک ارت رک ندناتسنانوب هلع ءا . یدبا

 ر قافوا هاد زار راروفآ

 و . یدرلشمر و ودرا

 وب وله ۰ ینوقكن ودرا

 ندطولبه ۷۰۰ ہللا ی زە

 و رلیلهط راسا . یدنرابع

 عفد ند رلشا یرلط وله

 - روس ردنوک نوجما كتا

 قافواون ساد.زار . یدرل

 یحو ند اتسناتو هل اود را

 نانولو یفتم هكربلهتنا

 ندنسضارا كلرالالاست

  هتنا « هبارنودکام كرەك

 اینودک ام و ینمشد كرل

 شک هنناب كساق درب ی ارق
 داخ نانولو قفتم کك ےن

 هقافتا ین رارهش اکیدکل

 هدنارکاذم قرغا توعد

 تیاغسادب زارب .یدشع ولو (ردهدامور) دانا

 هدهنسوژراوم هيلعءانب .یدربلس ینلوب ہد كل همر دوس ین دنکه سکه اذک. یدناذرب غیلب

 هده رصوأ طةف .یدشمهتسیا قمروط یراق زار یسلاها (تنافآرزکل ۳ شاواقثر وم

 یضار هدرلنا نوحا كمەہردستا وح ین - راموزوا ندشدلوا قامز یو زو غا تا

 هدن غ [یرهنامورتسوا(سیلو ین آ از .یدعملاق سیلو ین 0 کلا یش .یدراشل 7

 طض یرہش سادزارب . یدروبنولوا هعفادم ندنفرط یسهزرفم هنت ۶ ر قلفوا

 نوتوہ ای هیاها ہدعب ۰ شا لاغشا ور وک کهدنرزوا رہن الوا نوجما كا



 ۱۱ یرلب رح زن و ول هب

 ی راس نددارف كنحاهم « راز باش ودب ندنزرالوک نالورواص هاوه

 ندن راھاکودرا کهدنراوج قامریا هجینلاق هدلاح رب بات تیاہن .یدزارویمهدیشبا

 . یدرلشع ولو هدهعفادم ردق هماشقا كرهلك هغلایاق یهدننور كنهطا .راشمقىچ
 .ضرعت هسرارزوا قرانامربط ہرلایاق كنهزرفمر نک ندرازادناربت یلیئەسەم طقف

 . یدراشلوا ملستهدرلنا قرالاقباتم ندقلزسوصو ندقلنوغروب هجنوروکینکیدتہا

 نوجما ییدتسا وزرا كمردنوک ه هننآ قرالواتایحر یرایلهطرابسا نوت و نوتهلق
 رایلەطراپسا . یدشارب و تیاہن هه راع هنیرزوا كنوب «شغا فیلکت ین رلاموایلست
 4۲۰ ۰ راشلوا ملت هرکوص ندکدتبا هرک اذم هلب راشادنطو یهدنک وا (سولی)

 . یدرادلردنوک ههتتا کردیا رسا الماك یلهطرایسا ۲۹۲ نالاق ندشک
 كرایلهطرابسا . یدقظا لصاح ربئأت ر كونو ہدناتسنا:ب یعرفظم و كرالهث 1

 (ایرهتةافس) یرب كنبلەنت اقح .یدرویاوروک هعفدكلب :ایرافدلوا ملست گری | ناچ یادف
 ینزکیلووبج به راثدبا ناچ یادق هدر ۶ ۲آ ریتم ا ر نتا
 .یراقاقروق هلراروسج راقوا هکشاک » : یشراق اکو ہد یل ەطرابسا ۰ شا لاوس هبد «؟یدنا

 .یدشعد «؟یدرولوا یاهن نوا ندنرر
 ېک ولوا هشاعا ہد( ین4 ر) هنسیدنک مرزوا قلو تافاکم ہلا ریلتتآ

 4۲۵(۰) ردرلشل | درو کیه فطر هد :.(سیلوپورقآ» ۰ رلشعا ارش " ینقح

 ۔روہدبا هللاقم ہلا داععا لاک یثراق هرلیلهط رابسا نانا قت نا

 تاجمدیا شرعت 5( و دام ر ت ااا داش قح یر ا
 دیدهنون .یدرارومایا ناس ین رلکجہدبا فلت الماک ام (ایرەتقافس) هسرار ولوا

 الیتسا رب چیه ًارابتعا ندخ رات وا ۰ شا قوس هبهشیاذنا رب :نیرد یرایلهطرایسا
 ناشیر و بارخ یرللحاس زانو ول« رللهتنا کوال لئ اف هعوقو
 زکانع پودا طض یلاق ال( و رم رنک یل .یدرازو سدا ماود ناالا کلا

 ( هرم )) یرلکدشا:ناکسا یتسلاها (هنک» ۱ لر ایل هطرامسا"« رلروس رب دشا رب هظفاحم

 ندحیلق سەل ن ییلاها یللاوز کردیا الیتسا هنسلاوج

 .فهدار رپ كجهیمهبدیا لمحت.نؤ یا نلیلهطراپسا .لاظم وب قترآ .یدرلدویب ا

 شفق نیک ارتر ءندهطقن رب كزا كا ہرایلتا سادیزار یلهطراببا .یدشلو

 رظن ذوفن زار هلقلوا مقتسم و روسچ سادیزارب .یدروییدیا فیلکت ینسلدیا
 .یدشا رده یآكب ینغیدلوا جاتح ه (اک ارت) كن هتآ .یدا تاد رہ یحاص 1



 یوم جرات : ۱9 +

 ورک یو وم قمراتروق ی( اییرەتقافس ) اشک

 3 تی ںویمر اتنا روح ہی هکراتم دقع

 رو دن وتر ی رلصخص هطراسا نالوا تا هب هک راتمدقع رال ەت:

 | | كا هرک اذم هل رانلک یرابا كنیلاعا الوا رایلهطرامسا ۰ یدراشماللو هبهنتآ
 13 هدهرص وا .. یدرارومولو هد کف قعازاق تقو هدهاس و Set راروتسبا

 . هدزکدنومایرایگهننآ ندبا هطاحا ی (ایرهتقافس) «هجناک شیق .یدراهوصمموم

 < .یدراقحالوا لئاهتسراوزرا هدرابل هطراسا نامزوا ءقح ەیمالوا لباق ییسطقمروط

 . كنسهطا (ایرهتفافس) ہدرما لوا نوجما ینیدلوا فقاو هغلزانروق و نوتهلق

 قیلکتو یرلصخ م هطرابسا «سلیا فیلکت «یلاهایب ربا بلط یتسالوا ماست

 . یدشلدا ماود ه رح رارکت ھحنما لوبق

 یس رابتخا یغلراک ادف ولرد رھ نوجا قلوروق ندتکالف 5 رثبل هط رایسا

 ۳ روہدبا دعو یتکحهدیآ شح ترح هرلطولبه ناسافوص قازرا هب هطا یموکح هطرایسا

 كراکزور یک .یدروییدبا اقلاههکلمت یترلتایح نوما كم اهدلآ یترلتنرحرلطولیه قوچرب
 هژراقاق كرهتهزوک یرلتعاس یتیدلوا روبجم هنملجا ندلحاس یرلیک ها هدنرانامز لتدش

 هزو قرایالغاب a هلرلس | یرلمول وط ول وط یخ نتک و لا یخ 6 روشاناب هل أس

 هب (ارهتقافس) نوت هل . یدشمالشاب هکمرتسوک یس رب ما قرآ نیم .یدروشح هلحاس هزو

 «شلدنالوبق ندنفرط لاها نونو بلط و .یدروسدبا هیصوت ینساولولوب ہدنفیلکت میاست
 . یدشطا فیلکت هوت هلق ینسەفیظو قا میلست یهطا ساک

 .یدشمشوروک هللا سینهتسومهد نوچما كعا وج هب ها شلک ه(سولیب) نوثەلق
 .یدراشع | احتلا هنامروآو به رلبل هطرایسا نووب 2 نامروا رب هدنسهط (ا۔ رەتقافس)

 زور رب یلتدش نوجا یراکدمردنوس هجا یشن 1 یرلقدقاب نوجا كمریشپ كم ران طقف

 ەترزوا كنو ء شمالشاب هفع "لماک نامروا شعار ص هئامروا ینو لتجلبویق حن 8 راک

 :یدزویوروک امام ینابیتر 7 *دنرزوا هط [ E رابلل هطراتسا . یدرلش)ق هدقبح 1 نوتیتب اط راسا

 برص « هدنحوا فاذظ | هدهژ رفمرت رکید ںوتولو ةد راک قامر ءارب یسلک مق كن رلتوق

 13 هیدروسدبآ عقوم ذا هدنرزوا ایاق رب

 ِ یرا رپ قراقسب ندفرط کیا هب هطا ہللا ت ہل وه ۰ ۰ زالت هجکر

 ۱ هدردق وا رو. زادناربت ۸۰۰ ادعام ندرلتیلپ وه هدورع وط هحاص ےن نیک

 " .هطراپسا كردبا لاغشا یرلهب هراشمقبح ہہرق هلرکسع حلسم هلبا هفیفخ ةحلسا

 1 3  ندهطآ یرلن و رامل٭طرابسا .. یدرل شمال شاب هنگ 1 ناص و شاط ۰ قوا ٠ رلیل

 ۲ كنامروا .نانای ءراروپی٭وروب ندنفلرغآ كنیراحالس طقف ہرارویتسیا كءروکسوب



 اتو شب نت

 ند زا کن ‹ سا هتس ومهد هده رص ول .یدرلروم راقبح تلپ وهردق ۶۰.۲۰ ها 1

 ردق شل 1 هدیسیدنک  شردشلر هفرط ندغاط یرانایلوا لمکم یازیهم

S4نوک یا ماع سد هتسومهد « .یدشمشارب ہدنسب رابا كريس ۰ هدلحاس ہلا  

 یسورتاس كوزىن وسد هده |

 ہدنراضر عت رایلەطرابسا .یدشلواقفوم کم روکسوب ین راضرعت نوت وب ك رابلهطرابسا

 هکمربتکهس رح تال 1 نوجما كما ارجا ینایلمع ہرصاحمرپ مظتنم هعامالوا قفوم

 ىسكە | ردق ىللا ندا دورو نیل | مدعرس و طقف . یدراشمرو رارق

 قفوم ههرصاح ییهطرابسا 2۲۰ یهدنسهطا (ایرهتقافس) و هدرط یرایلهطراپسا
 .یدرلشع ولو ناو نوحاكعا طبض ی(سولم) رلءلهطرابسا .یدشلوا

 ۔ وک ینراشادنطو یهد( سولم ) رارکسع ندا ہرصاحم ندنتهج هرق ی(سولم)

 هدنتل | هرصاحم هد(ایرهتفافس) .یدرارویمهدیا مدرای ولردر هرانوا طقف «راروسر
 یس داحاس رهتقافس .یدداوذ بوسنم هنساملماف لیصااكنهط رابسا راتماب وه نالاق

 هل رار وفآ ه(سولم) یتح .یدشلاق هدنجم ناحیه سکیهزالوا رولوا عیاش هدا



 یوم خیرات ۱ ۱:۸

 یسمویدنیاریس راورتابت هنباسح یدنک ؛یتٴواعم ہبارقف طقف ؛یدلکد بیطخ سایکین
 .ءیدشع ولوابام | نادناموق هعفدشب ساکت ا ترهشر كوو هدنسهناس

 هلرانا « روس یرایلهطرایسا نوجما ییدّمبا ظح ندهماع تیک اح یسیدنک طقف
 هدنسرا تاذ یا و یسلاها هننآ هتشيا . یدزما وزرا الصا ینلسا برح

 تیک اح هدسینهتسومهد . یدروسدیا مازتلا ی رب وا هاک «ینررب هاک هرویلاق ریحتم
 ٢ار رو تا اتا کلا ین .یدا یرادفرط هماع
 .یدراشّما زارحا راتبقفوم قوح كب هدنتبعم كنادناموق روسج وب

 .یدرویداماودن 1 الایراب رح زەن وب وله ەدە رص وب

 دادما هتیرهش ( ینیت وهل ) یەدایلیجس ریل هنت
 نالوا كحهدبا تکرح ندنرللحاس زەنوب وهب 0 قوس هیرح ةوق نوجا
 .یدروسولو سینهتسومهدلارنج ندیا زب هلن راتبقفوم کمد (ینانراقآ ) هداع ان ودوب
 طقف . یدلکد زاخ یادناموقو صا ه وضغوط ندویعوط هدام اود سه هتسومهد

 . یدشللا میدوت هتسیدنک یسمما ادناموق هیاعانود ردق هیحندیک هبایلیجس « لاها
 هدناحاص یتهسهم « كما لاغشا یهبن نالوا اح هنناعل (سولم) «سیهتسومهد

 هاک احتلا ر هراطولمه هلرلهسهم ندا قافتا یشراق ه رابل هطراسا یاعلو نان ولو

 .یدرارومما بوصن ۲ یرکفو ہد یرللارنج هننآ یدروتسیاكم ا لامعتسا هدنماقم

 هلا یرایک هننا هنرزوا كنو شا نک تدش هداعلاقوف راکز ور طقف

 .یدشاوا لصاح تیروبحم هالاق ردق نوک چاق ر كردا احتلا

 یمهیت(سولم) نوجا كمري تقو ہدنج ا نوک چاق رب وہ یرارکسع هنت آ
 ثجح هک شاطه ,تاوداەن هد لا طه :یدراعمالعا هتاعنا: ںاناک تما هتنرزوا

 - اط هلی راجو و [ یغارب وط نوا ینیداع ولو تالا قحاباب روماح ہدەن او

  نوحایراقدلوا لوغشم هلرایطروب رلبلهطراب-اهدهرصو .یدرلشاوا روبح هغمیش

 1 .یدراشماماپاب یش رب چیه یشراق هرایلهنن ا

 افر مدام اعستفافس ؛یسولہ

 3 نشب 0 را شا ےک حن زدن اهل یماعات ود هنت 1 135 هطنزک یل

 1 هد ( كىت ا) زال ۱ ربل ن یو رلیلەط رابسا .یدشلاق هدماکحتسا هلا یک

 1 رو 0 ء اا بلج ی رلاعانود کهد(ارکروق) هللا یزاودرا

  هرصاحم یناخدم ییا یه كننامل ( سولیب ) رایلهطراپسا . یدرلشعا هرصاحم هلبا



 ۱:۷ یرلب رح زەن و وله

 هن رلشادنطو ی ارنج هنت .یدراشلردنوک ههتتا قرانالغاب هرلربحز رب ار هليا لارج
 هدنکحهلک مزال كم هلماعم هدلوه یشزاق «یلاها نامز ییدتا راخا یتقفومو
 كمنا ذاختا رب دنر یلتدش نوجا قلوا تربع هتسراقفتم ہرا نا . یدشلالاّوس

 كنيلاها نوتوب ۰ راشمردنوک یک رب هبیللدم نوجما كنوب تح . یدرارویتسا
 دلرهک زاو ندنرارارق وب نوک یسهنریا طقف . یدرلشقا سا یتدلرع ندحلبق
 كليا «یدراشمردنوک یک رب ینکیا نوجما كمرنو ربخ ینساع ولوا وفع كنلاها
 نلیردنوک ینکیا طقف .یدشعا د لوا تعاس ترد یمرکب یخ ناو یک

 یوق راو نوجما یراقدلآ هراپ هلضف ندنراتسود كرابللدم « رایک ہروک دیک
 ینکیا .یدراشمفش ه (یللدم)هدننامز مان تیام راشمکحكهروک كرهر و هب وا

 «نشموقوا یمکع مادعا هدننادیم یموم# كنلدم لاج هنآ ر کک
 ندماذعا قترا یسلاها یللدم .یدشلا ین ما یوفع كنيلاها هرک وص زار طقف

 یلارنج هطراسا هلبا ینک ۱۰۰۰ ندفارشا نلیردنوک ههنا زکلاب .یدشلوتروق

 ۳۰۰۰ یسضارا یللدم تح .یدشمولوا برج یراراود كرہش «شلدا مادعا ۱

 ۱ .(ع۲۷) یدشلدا مسه ہزایلەنتا ہللا هعرق هصح یه قرارا ههصح

 هسلف ره قلا یئراربخ ترفظم وب 2 ق : ساب 1 راف ۱

 .یدشلاق هس هتسومهدو نوت هلق هللا ساکس.یمهرادا كنقلخ ها e تافو !

 سیل رب رص ھو یدشمامالوا تم

 مسج تاف هدنراوح هنت و ینشار كس هق رف تارق و مەد نو نوت هلق ح

 هسد ( غابد ) هلیسیدنک اینک | سینافوتسیرا تح . یدبا یحاص هناخغابد رپ آ
 كاسیلق ره« طقف ,یدردا قطن داريا هدرلعاجا یمومع ایزنک | نوت لق .یدربنلکا _

 قرالآ راروط قوچرب هلبرللا «هلسسر كسکوب تیاغ هرزوا قلوا یسکع نوب
 هتسلر دن را كشاعم نیر و هماکح یتسلاها ہل هروک هّساورتح .یدراب وس قطن

 نوت هلقهنب هدییسلریک ندحلقكنسلاها یللدم نوتو اذک .یدشمتا یضار نوت
 هطرابسا ندبسو .یدا مشد هحرد هلوص كراب) هطرابسا نوت هل .یدشلا هبصوت ۱

 .یدردبا وزرا ائاد فرح هلا
 كساکم . یدندن رد کین و ۶ كوبو كلا تك ہد ساکن یسر هقرف فلاخم 7

 .یدزیشیلاح سا ۹۰۰۰ مامت هداروب .یدراو یغاجوایدعم شوکر سج ہد(مورروا)



 یوم خیرات ۱:3

 -ورو هدقازواندن رب ر نوجا كمهعا وتلوروکجیهنامرهق ۲۲۰ و ہحک وا .
 هوا كلنا <7 ااغ هراوند یرانویدرم « راهمقح ندرهش قابا نلای كره
 طقف.یدراشمقیح هراود رلنالوا حلسم هلناقلاقو قارزع هدهرکوص اهد ءرایلھرز

 ندنوا قترا ,شمردنایوا ین رای و نمشد «هلغوطر نشود ندراود هدهرصو
 ندفرطرب .یدرلشلاق هدنجا هشیدناو شالترب مظعهدنیروصح «هدنمشد ہرکوص

 نرروصح ندفرط رکید «رارویقاب رللعشم نوجا کما رادربخ یرکسع رلیلهطراپسا
 کٹ رو ندراتلههال .یدرارونضالوط هدنرزوا زارو راهلمهم درا

 هسرلرزوا كردىا هدافتسا ند رلهلعشم كرل ل هطرامسا نوجما یراقد ولو ہدقلک ارق

 کک ار قا روا داربست رت < زارو دعای راقوا روم
 هک یشدارا هدنرافرط غاط ینرایدنک كنمشد طقف . یدرارویلینآ

 :یدرارویشوق ورغوط هنفرط (هتنآ) هک ۰ (بت)"

 7 . یدشمالوا لصاح هرک رپ چه ندنراجورخ وہ هل لس ل هب هنالد

 شوارو نوا قاطنتسا ی روص رایلەطراپسا «راشلوا میلست هجنلاق جآ رای

eTهطرابسا هدنساننا رابرحوب هتیرب یه ندرلرپسا راک اح وب  - 

 ین باوج «رلروییدیالاؤس ینغیداموقوط بونوقوط یراتمدخ هن راقفتمایو ہرابل
 «شلدا لک الماک ناه رلککرا یمد«هنالب .یدراروبلزاغو لاحرد یرلنا هحنلآ
 .یدشلدا هدهءرایلبت ااماکیسضاراوبیرخرارهش «شملیتاصقرالواریسا رانہداق

eقرالوا بهاذ هتغیدلوا ناشی و بارخ ہللا اوو ترا یس  

 بدأت یتسلاها یللدم رایلەنت ا .ىدجملا !قادیتلا ہرلیلز رهن وب وله ۹ یا ندَاللعتا

 .یدشلا لر هب یک ۵۰ یسەی رح یاوق نونو كەنت هح ردن وک اع ان ودر نوحما

 ه (ینانراقآ ) CESS ه (یللدم) یرکید ۰ ه (هدس و )یر رابل تا هدلاح وش

 اک تا یفاتع ا ءرالهطراسا ٰیدراررلرا شمرمآ ودراجوا یثراق

 یرکین رب چیه ندنرلودرا رایلەتتا طقف ءراشملوا بهاذ هنکیدلک ینامزمات كنهمكا

 . ید راعلبوا قفوم هتمالزنضاح اهد ےک ۱۶۰ ندالوا روبحم هقمریغاح
 ۱ هطرابسا ندیلاها .یدشما روبحم همیلست ینیللدم یماعانود هنتآ هدمرص وہ

 هطرابسا نان ولو یرلن ادناموق هدیسفاتم ءرلشعا احتلا ہرادمعم رات الوا یرادفرط-

 كنهتنآ یسلاها ( یللدم ) یددنسهطآ ( وسهل ) هددرص وت



 رس سس
 ےن ات تو
 رر جہ ورک

 مر
 ےہ

 یناکوکسم امور و ناو دالا لبق

 ۲ دلج «یعومت خرات ءقیفر دها



 یو مع خیرات ۱4

 هنس . یه رابازهنوپ وهب هداننا یتیداوا نود هلرلعام وہ هتنآ
 یطص كنو مز

 زهنوب ولهب هدرلمل هنن |" ویال نضزعت هه ) ہدراہم كلیا

 :بیقر ییاره یسوغوط اهذ .یدراروس ردن وک ائ انود نوجما بیرحم ین رللحاس

یدراروشنلاحءوحم ی ر ر هل رت عملا ثكطئاسو یراق دل و! كلام
 .هننآ «رلیلهطرایسا «

 هرکی د ین هضاط نوت ونامز یرلکدتا هرداصم ےک وا ا هرلل

 کای رلیلهطرانسا . یدراروز دبا 1ر ا یلاظم نلک ندلآ هتیرلقفتمو ءرلباهتنآ

 وزرا یوم كناتسنات و نونو نوجا كما وح ین رلمصخ ءراروشاق هدهلکن و

 . قلوا ی هطراسایچوا رلنوب یتح .یدرلروسدما توعد هقافا هلس یرلننارا ندبا

 فتقوت یتسەلم رللهتنآ .طقف « رلشمردنوک صر یل هرلبناربا هرزواقلوا

 ا ۱ .یدراشمآ هسبحم یتدلواوق كرلیناج یرلن كردہا

 66 یدروسدنا هرصاح ی(ههنالب) یسودرا هطراسا کوس ت اشار

 هسمک هقشاب ندنیداق زو كجهردشت کک أ ءرلنو هللا هرکسع ةعطق ز قافوا

 هطراپسا :یدروس دیا عاتماەنیندکمماملست یرہش نیعفادع رار هلکنو .یدقو

 ٠ میدقت رلئابرق هنبرلنامرهق یماح كن«هنالب نوجا كنا طبض ہحمالوت یرهشیلارق
 یرلهسارت ن روصح طقو .یدروب ر دتا اشنارلهسار هتسشراقیروسهارهش.ر و ون دنا

 ۰ یدروبلوا لوغشم هساشنا رارپس کی هدهنسیرک راروس یک یرلکدتا ظا

 اد شلرتتاپ 2 هتفز < هقمقسب هلرلهنک ام یروس رلبلهطراسا تیاهن

 .یدرلشمر ورارق کا هق واب ریش نون و تیاہن ءرلشلوا قف ومەغشای ٰیرہشی وا

 ین روصح ء « رارویدنا اشنا ریس رب یلکدنخ هنفارطا (ههنالب) رلیلەطرایسا

 قفوم اکو یسودرا هطراپسا . یدراروتسیا كا روحم همیلست ا حا

 Ps نوا رلبل« هنالب تیاهن .یدتلواروحم مہلک هنسییا ماع نوجما قلوا

 هتمالروز یزازتیرلکدسا اعزا ء آر لبل هطراسا هحللاق زسوصو جا ا كى

 < راشلو ینعافترا هارلربس وہ قرایاص یت نیزوصحم . یدرلشمر و رارق

 تک حرب هنانامرهق رواکنجردق ۲۲۰ ءراشم ارادت رات ود هزوک اکو. هرک وص

 یمەجیک شقر ف وخ «قلک ارق یتکرحوب زلیل4هتالپ .یدراشمږ ورارق هنسارجا

 هدنرزوا راروس راق رب ولوص <« دولوا نازو هلتدش راکزور . یدراروسدا ارجا

 .یدروسدیا لصاح رادابدرک

 نشه نت a زن نبش شا ہا راک ےس ںیم ےس حر شسسا



 ۱:۲ یرلب رح زە و وله

 نکرایوق یلبلک | هزانج هنشاب كنسهراپ رکج كوص طقف شما لمحت هنسهفاک راجا

 .یدشمالشاپ هنمالغآ وکنوه روکنوه :شمیغابهلبابارطضارب ناپوق ندنیلق قامعا
 ارکوص ندنتیموکح كسیلف رەپ

 رب . یدشمالاق ذل چھ ہدكنەنتآ

 ناک یراتدخ رلد تا وف تدم

 نادناموق رارکت یبلخںەپآ را
 ینیدلوا راجود طقف 7 یدراشعا بصن

 فعض راحود هداعلا قوف یسدیک لا

 هد له رب وہ تدم ر ٤ شا

 )٤۲۹(. یدشلوا ینابرق كوص كنابو
 هد رص یجەدبا حور میلست سیلق ره

 « رلشعالبوط هنشاب كنغاناب یسابحا نو و

 ثحب ندنرلت رفظم « ندنلئاضف كسيلق ره

 شک ندندنک ییلقره قترآ «ررویدبا
 NK یرزوس و كرلنا طقف . یدراروسدا نظآ

 هی. یفیدولوا ثحم ندنلئاضف « سلق رە نایوط
 ۱ 1 .:شلویعوط ہدنرزوا كنغاتاي نامز یندعبشیا

 .ردشاب سکه یک یرایشزککیدتبا حدموب»
 یثرب ید اب ہرزوا قلوا كوو كا هدع اح طقف

 UT لهار چیه هدوا . زکسروتووا یوا هکراو

 تک . یدشعد « ! ردىفلقماقار هدنما مام ینطو

 سیدیدیکوت خرۇم ۰ یدشعا زم هللا لادتعا و یکن هدنن ابح تدم سیلق ره

 «تساکو تن اطف ءعبط تیثبح سلق رب» :روہولو ہدەعلاطم و نکردہا ثح ندسیلق رە :

 بار .یدزاع ولو عبات هنسهرادا كقلخ طقف ءردہا هرادایدنکق لخ كردنازع هلتماقتساو تفع

 هدقلراک ادف رب چیه نوجما كم وروکش وخ هقلخ نوچیا یدک ہلا هناراکسومان طئاسو هراک

 بولجم هسفندایعارب یلکابتیرلیلهن" ا .یدربلک ہد یشراق هرلنا هدنباجما ءنمروک موزا ہفحنولوب
 سو ام ٠ برطضم 3 ناسا وه یرلنوا طرف « رد نکس ینرلناحبھ نامز ییدروک

 هنساسا ماوع تیکاح م۔ا یسهرادا كسیلقرەپ . یدرلبا هیلست ین رلبلق ہدنامز ینیدلو
 ۔ ارعا 2 رونولوا ہرادا ندنفرط نطو لها یجب رب كا كتر وهج هسا ہدتقیقح . یددنتسم

 «.یدلکد یش ر هقشاب ندقلروط

 .ردشاد انفد هدنسهرا رانام رهقندب|ناحیادف ہدراە را یدسج كسیلق رەب



 یوم خیرات ۱:۲

 ؛زکیریتک هنکوا زکیزوک هرکرب ینتمظع و تکوش كنطو .رولوا شا زارا تبحرب یمیمص
 < هلتقادص ههفظو یافا ٤ ةلتعاحش به یراکلکوو و نونبر زعرلنامرهق هک زکسروروک

 وا ی رلحرو نالوا هنطو كردیا ادف ین رلناج هدنامز وا ءرلشماقارب مورح ندنرلتلیضف نطو

 .ردرلشل وا لتا هتفدم ر لحبم ءهفرشرپ توعال زع رلن امرهق لدسسوت ٠ ردراشملا افا هلت ر وص

 «.رد رهشوک ززعم كا كترشب ٌهظفاح لکد یرلشاط راز تککیدروکوک ینفدم رانا

  یرلقدالشاب هبامغی یتسلاوح مو لو رارکترابل هطرابسا هدرا كليا ۱ 7

 هکوا كالا كلهتسخ مخو و . یدشمتا روهظ ابو هدهننآ هدهرص وس

 کیدلیا تیارس ندرصم ای و ناربا هلا یسیکر جان رب كضرم ءشمالشاب ہد(مریب)
 تقاط « اشار شهدم «همتصر یلتدشالوا كلەتسخ . یدثملشالک |

 لبرثأت اجر زوس تابح یغوچرب ندراهتسخ ارکوص «روبالشاب ہلقلزسوصرب اسرف
 ا کوا یرلزوک رال هنا . یدرونا هراووق یرایدنک
 ء هتیراکدهلرهز یرلوص كرالهطرابسا « رارویکروآ ندنرلهرظنم زیکنا تشهد

 رب یراس هسراتمشد هطراسا كنولل وا نالوا یسماح ل رابل هطراسا دوخای و

 ! یدراروبلوا بهاذ هتشیدلآ ہللروصوب ینماقتنا كرلنا كردبا طلسم ضرص

 .. وب نالضیب هنسهقرآ یراروس ( هتنآ )و (هرپ) ندنضرعت كرلیلەطراہسا
 1 سلقره هدهرص و ء روسرتسوک یتدش نوتو ابو هدنسهرا قلخ هچرلکی

 | مرا رکسع ابو طقف . یدروییدیا بیرخت یرلاحاس زهنویولهپ هدتوق یک دنتیعم
 ہرصاحم ی(هدینوی) ۰ ه(اک ارت ) یتسودرا هنئآ سیلقرەپ ەجندبا روهظ ہدمدنس
 . یدشلوا فلت یشک ۱۰۰۰ ندتلیوه 2۰۰ هداننا و «شءرتک نوجا

 ماق هنهیلع كسیلقرهپ قترآ «شلوا سویأم ندتیبولغم ء ندتکالف یلاها
 رویدیا ماتا یالوط ندنکیدمر و یا یناسح هتم وکح یسیلق ره, یک یه ءیدقظا

 . یدرولیا موکح هغلسم رب یجهمههدوا ہدنئاح تدم ینا

 ۱ وییدی رلم ا « رلیج فو كش ۱ I 13۲ را لیا یز كوم تاسلقزم -.

 تا ا اب ی یا رو ۲ ad یماج ا تر ا

 3 < رولدا ماهما هلکلزمستمرح هرلدوعم <« ازاسآ یسهجوز

 ۱ «یدروسدباراتخایناراک ادف وارده نوجما قمراتروقیتادجو ٌهقوشعم سلقره

 ۱ ندیا ناشیرپ یرلیلهننآ . یدشلوا راتفرک هنیرللا یجآ ءا كنابح سیلقره

 ۱ وب سیلقیر٭پ ءشمروتوک هدیلغوا کیا « یراتسود ءیتسہریشمہ كسيلقرهپ ابو



 ۱۱ یرلبرح زن و وله

 قمشیبراج هلرابلهطراسا «رایلهننآ نەروک یتفیدلوا بارخ كنب كسرات 7
 زکفارب » : رولوا منام کو سیلقیرەپ ۰ یدرارونسبا ىلا یراشط نوجما

 یالوق كمر دم ناسنا طقف .ریلپریدشنپ یس جاغآ راس ی
 یسهععقیراوسرب قافوا زکلای یشراق ہرایلەطراپسا رارلهنتآ .یدرویبد «!ردلکد
 هشاما یراودرا هدضارا بارخ و قاروج وب رلیلەطراپسا . یدراشمردن وک

 (ردهدنویاه ۂزوم) هاتکرب روصم یناداع مدق نانو

 ۔اوح كيتا .راشلوا روبحم هیامقج هنیرلیدنک یدنک هعامالوب یش رب كجهدیا
 .یدراشمامالواقفوم هغقارب رفظرئارہ هقشابندنضاقنا هبلوقراموراتو بارخ هةل

 زهنویولهب قراقیج لم( مربی ) یاس فب ۱۰ 20007 هدهرص و
 تلپوه ۱۳۰۰۰ ندبا تکرح ندهننآ هدتتسم سیلقرهب شما بارخ یرللحاس
 هب یلاها کهدنسهطآ (ینکأ) ا) اذک . یدشمهلرلیا ورغوط هنسلاوح ( اراغهم )
 هس رب كرنا « رلسشمراقیچ ندهطا هدیرلت و اتنا نوجا یدالوا یرلتینما

 /:یدانم رشت یرایلەنت 1

 ارجا نیآ رر مشنح ہنمان رلنامرهت ندبا ناج یادف نوجا نطو «هدنشبق كن هنس وا
 وا ق نطو ہدرایلەنتآ ہدقطن ییدلبا دارا ہلیتیسانم نیآ و سلشره ۰ یدشلدبا "
 كنه آ كردہا هسیاقم هلس ام اظن هطرایسا یاماظن ا « شمال وس رازوس غیلب قجاردنای۔ 1

 وش ےک ی ندکدلہا دع یقلاف هنب راتب رح یک كرلیلەطراپسا ینرلساسا تاواسم و تبرح 1
 هنطو و تمدخ هنسلاعت كننطو توج نوجا یئطو ناسنا» :ٰیدشم وب یرازوش ٦

 9: نانی دیت شا مم ا رس



 یوم خیرات ۱:۰

 ۱5۰۰ «تلیوه ۱۳۰۰۰ یوق كنودرا :هحنلک هودرا . یدکعد راو یسهحقآ

 هسلارلقفتم .یدنرابع ندهظّمحتسم کا ۱۰۰۰ و یراوس ۱۲۰۰ ءزادنارت

 بک نک یادت .hh یدرومولو هدرلرهش یلحاس و ہدراەطا به

 . یدهاف هدلاح یه هنساعانود كنم رلقفتم هلناهطرابسا ا ود

 . زهنوب وله نون .هرزوا قلوا یتسم رامل هاخآ هلا نوفا «رلىلەطر راسا

 یوتهو دکوف «اراغهم یهداطسو ناتسنانوب ہداحتا و . یدراشمِا قافتا هلر اد

 طقف . یدا یه رج هد مه ءیلتوق مهیسودرا هطراسا . یدشلوا لخاد هدیسلاها

 كير ءَ يک یفرداطوا یسهراپ كجەديا ماود هرح و هشاعا یرکسع كنەطراسا

 . یدلکد قئاف الصا هنککرالهتئآ هد یساع نود

 نا دكرابلەنتآ «شمالک ۲ هد سیلقرهپ یتشاف تكنسودرا هطراسا

 قفاوماهد كما ماود رحم هبرح هبلع "ءانب «یرلکجهمهدیا تمواقم ارب یشراق
 ندهعفادم هلیبیرایضارا یدنکرایلەنتآ هنیرزوا كنوب .یدشلبا حاضپا یتنجالوا
 E . یدراشمر و رارف کملکح هنلخاد یرروس ها هدیسه < ءراشمع زاو

 زابل هطراب- ا کنوح .یدراروسدبا دع نوصم ندش یه قترآ یتسارو رابل

 چھ :نوجما یراقداملوا فقاو هعالق تابراحم «راهسلوا شعا هلس ضزرعت هاا

 ندروس نوزوا که دنن هتنآ هلا هرب ءرالەتتآ .یدراقجهمالوا قفوم هثش رب

 یکش ا اجلا هبهطآ رب اتداع «راروبلوا قفوم هنباج قازرا رحم كردیا ءدافتسا

 . یدرلرونولو نوصم ندضرعت ولرد سه

 وتو هدرانلهظراسا هداننا .یریکدتیا تج ارم هربیادت وب رایلهتنآ

 .هدناموق سومادبخرآ یرللارق زمنا ردیا لولح راہب كليا «راشالپوط یراقفتم
 یسضاراكم طقف .یدرلشلا السا «(كبسا) هلتوق رب كاشک ۰۰۰۰ هدنس

 ۔اللوپ هنسهطآ (هوا ) یرلناوئح « راشقارب ینراوأ راولیوک .یدشوب موب
 کرانوب یتح . یدراشملکج هنسیرک رارپس بوبالپوط یراایشاو یتراهلاع «راشم
 هدنفارطا رادمم « هدرانادم نوجما یراقدامهشیغص هراوآ کهدرهش یسهفاک
 ..ىدرلشملا احتلا هنجما رارداح

 ۰ یرلجانآ « رارویقیپ یراوآ نوتوب هدافتسالاب ندتصرف وہ رابلهطراپسا
 7 رانامود ناقیج هقافا ندنسەقرا یراربس ا یدرارویقای یراتکا نازوھک
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 ۱۳۹ یرلبرح زەن و ولهب

 زرویقچ ورضوط هریق ۰ رلشلبا فداصت هبوباق رب قیچا ہد یسیلک مق كتيرا
 هحن ور وک ین رلکدرک مدا كن رلیدنک طقف .ردرلشعا موج یرجا ندوی ہلہنظ
 ۸۰ یعو «رلمل ه هتالب .ردرلشلدباربسا هدیمهلمح «رلشماماقح یراشبط اهدرب
 رادربخ ندهعق وهدیرلیلهننآ هرکوص ندکدریکندحلق "ًالماک یرلریسا وب نالداغلاب
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 لنومتخ هرا

 یرلقجوح هلرلنبداق «راشمیتک قازراهرهشبوالحالس لاحرد رال هنت .ردرلشملا
 . ردرلشا لقن ء(كيتآ) نوجا هباج
 كط وسيلي .یدرلشع ال رضاح هلمماع هب رح رللەنتآ قثرا ا 8

 هنتآ .یدروسدبا تعجا رم ہریپادت ولرد ره نوچیا یسهعفادم ی ۰ 1
 . یدروسوشود ینکرادت ه زاب نوحا كملس هدیا ماود ہلتقف وم ہی رح ہدرما لوا
 یزو یو ككرلقفتم الوا . یدلکد یشر جوک نوجا هنتآ كما ككرادن" یهداپ و
 o4 راءدهنلی ردنوک(سل و ورقآ ) .یدشعالیوط نالا ۰۰۰ ہدەنیزخ هلن اه راب
 نالات ٤ وتروا نوتل آ ی هدنرزوا كسونەتراپ ههنآ زکلای «دوییدیانوتل | مار ولک
 ر ردق نولم ۲۱۰ نوجا رلب رح و كن هننآ هدلاحوش .یدروم ولو زن احیتهیق ر ردق



 یوم خیرات ۱۳۸

 و + شعالک 1 یدصقم كرلیلەطراپسا ه لاها سیلق ره . یدرلشع | عامجا هدخلآ قساور

 کاکو ء شتا حا اضیا یتکیدلدا نایمرد قبم ه هک 7 هتشاب ندقعازاق تقو كطثارش

 رت رپ رکنا دار هطئارشو یرلکدتسیا قدم هیفاممم» : :یدشمهل وسیرازوس

 اک هند بت یت زج رب ندزمو ایەیلعءاتب :.:زاتجانوام هدنالاطمهقشبندیکب یا طواپسا
 هدهعطق تروص ندا عیاض یش رب چیه ندزقوتح دوخایو یىی امردلآ هژوک ینا وا داقنم

 .« رلشمر و رارق کمتا برح یلاها هنرژوا یرازوس و كنلقره < !ردنلمر و رارق هرح

 هکنوچ «یتکچ هیمهدبا دایقنا تقورب چیه ههطراپسا كنەنتآ هرلصخرم نلیردنوک ندهطراپسا
 .ردرلشلا ناس ینفیداملاق یغاشآ نامز 5ک چيه ندەطرابسا كەن

 یناکوکسم نانو کسا كا

 ۔وص بخ اتات نونو کرا اک اح روط رالەنت

 هدراباش نالوا دودعم ند راقفذتم یمیمص كا یتح . :ایفراٹم وس

 ٌ dT نوحملا كعا طض قنا ی رهش هب هتالب « راشمعا هداقتسا ندتصرف و

 : :یعراعطا ارحا ضرعت

 . . هنیرهش ههنالپ یلبت ۳۰۰ نیهلبرایا ہدنجیا راتملظ .یسهجیک رام كليا رب
 ۲ داره ؛نلوا لخاد رش ندواف ینیدحا كنار ناولو هدننوردهملق .شاک

 ینبقصان هرم

 رلنبهتسیا كنا قافتا ہلرایلیتو ہبہ :هرکوص . ىدشملا لافشا لاحرد یناح عاعجا

 نیل هکر ایل4 هنالپ .یدرلشم رب دنایوا ین یلاها ءلرءردزکر لیدانم هند «!نیسنالحاللس

 كاشرلنشد طقف ءرلشلوا یک رولوا یضار الوا كرەبملیب ینرلقدا غوا هی
 هلزانازآ ةدراقافوسا . راشعالحالم لا د هغ کوا یرلقالوا هدیوق ر زا
 .یدرلشلدی راراوہذ نوا كّما لصاح هطبار هدنس رلوآ ءرلشما اشنا راداق راب

 ندفرط رکید «راروسدیا موج هدنماظن هبراح هرللبت ندفرط رب ورغوط هحاص
 . رلیلبت .یدراروسر دعای رادیم۔ رک« رلشاط هنن رزوا یرارکسعنمشد رارساو زاید
 ۱ راط قرهمملس یترلقداضوا هەن ءدتلآ رارومغای ناناشوب یک رللس .هدقلک ارق

 ۱ «راشلدیا لتق مقرب قرهبمانچ هبیراشیط ولرد رب نداروب «راشجاق هراقاقوس
 ۲ :.هعطق .ودرلشعا فلت یرلیدنک هارهتسیا قمالتآ ندنرزوا راربس هدیمسق رب



 ۱۳۷ یرلبرح زهن وب ول هب

 ہن رایدنک یدنک رابلهطراسا «راشملکج الماک راجاباپ ءرکوصاهد :یدرارویلیا
 یحلص هدهزک اذمو سومادخرآ یلارق هطزابسا (یدرتداقر کا 7 رک اذم
 ۔روفە زکلاپ .یدروسدیا هصوت

 شما فیلکت برح یر, ندر
 وق سلحم نوتو هترزوا كنو

 یيدهما فاعسای راوزرالرلءا2نهر
 کما برح یشراق هر هنت | هدر دقت

 .(4۳۲) یدراشمرٍو رارف
 ندزامالشاب ه رح رامل هط راہسا

 .یدراشع اتعجاهننهاک ینادلوا

 دار هل هو وک هن وق برح دیاش نهاک

 بلاغ كنهطرابسا هسربل.دیا ارجا

 كنوب . یدشملا نایب یتکجهلک
 ہدەل راقفتم رابل هطرایسا هنس رزوا

 .یدراشمروک موزا کما ءرک اذم
 ۔وق .یدمه« تیاغ هرک ادم و طقد

 هلیرام راپ كرانل ەت < رایلتنهز
 « نقیدانوایراتوق هقشاب ندنرانک
 ایمیلوا و یلد كرایلز و وله
 دیک :قرالا هراپ ندنسهنیزخ
 ۔هلوس ینراکج هل دبا كرادن
 هرابلهطراسا تانایب وہ .یدرلشم

 هبا هنت راقفتم نوتو :شلک یفاک

 . یدراشمر و رارف هبرح
 تباغ طارش یربکدتبا فیلکت دا ریل هطرایسا نوجا یعازاق تقو یشراق ہرایلەنن آ طقف

 خسف :یرارارق یهدنهلع اراغەم « ین رامک زاو ندنراتفتم كرایلەنتآ رایلەطراپسا .یدورشآ
 .یدرازوس دنا فیلکت ینراطا درط ند (ة٦) یسیلق ره هبلعءانن و یرلس و همکل ا .یرلع |
 كسلق وتسدم 4 نوجا هرکاذم یعئارثو هدرلبلهن آ یح .یدشلکن ارک تاغ هب هنن ا فیلکتو

 (ردهدنوم) . سودقیقود تبدورفآ



 یوم خیرات ۱۳۹

 صرح كنهننآ هدایز كا هتباقر وہ نلک هلوصح هد هطراسا ہللا هتنآ

 هلتسم نرو نادبم هدایز كا هترابرح زەن وب وله طقف . یدغلوا بس یک اب

 باسا وب كرک . یدیا ہیراجت تباقر یکءدننیب یرارہش تنءروقو هنک أ « ارات
 ءرابرح یلناق وب یرامآ هیاخ یرارہش ىلحاس یشراق ہرایلەنتا كرایلەطراپسا كرو
 .اهد ءشمالشاب زکر محلي وق ر قافوا ال وا یرلبرحزهن و وله .یدشم رو نادسم

 .ردشملاهطاحاهدنلاح رثتآ رب سج ندزک دو ندق رش «ندب ضیناتسنانوب نوت و هرکو ص

 :ارکروق) هدنلحاس برغ كاتسناو ار : :
 رابلتنهروق هب هطا و .یدراو یسهطآ (وفروق قلا داغر ږی رد ار موقف
 تعاطاهرالتنهروق کلمتسمو طقف .یدرلشلا شا یلمتس هدارو ءراشمشلرب

 هدزدنو نکیا تداع كمردنوک نابرق هرلکلنش هلو و نالہای هدتنهروق یتح ءروممجا
 نالوا راجود هنضرعت كراللارکروق كرهناتدح اکو رابلتنهروق . یدروپیدیا عاتما

 هنا هدرالارکروق « راشمردنوک هبرح نافس نوجما دادما هتیرهش (هنمادیه)
 .یدراشا برح هلرالتنهروق قرالا هبدادما نافس ندرال

 دیکلاخ «هدفرطقرش یکی یدتیا روهظبرح هلتروصوب هدنبخ كناتسنانوب
 ؛ شعا ناصع یرهش [ ور .نالوا لخاد هنقافنا كنا هدمدنراتهج اکی
 باغ ندداحتا ی(هدیتوب) رابلهننآ .یدشاواقفوم هغل ا هدادمایاوق ندرابلتنهروق
 «تسهرلقلن وغزو و نوتو طقف .یدراشهزو ینرامرآ هد هلر املا زاغهم یک یرلکدتا

 ٢ اک اراتهم: نایلهتنآ .یدیا یناقتاظ تاک اج روطرب نشراق.هتبقفتم كتمت آ
 فر رات رازق قوا یسلک ر رات یتا رات تا
 ءاربیکروقەلبا هنتآ هدلاحوش .یدراشَمِا زواج هتسضارا (كبت[) دلرهبمهلکید یتوہ

 هب رح هليا هنت رلیلتنهروق >یدشلوالصاح فالتخارب مهم ہدننیب تنءروقو «هدینوب

 یراروفآ هطرایسا هنیرزوا كنوب ءراشمعاتعجا رم هرابلهطرانسا نوجما امری ورارق

 ہارایلتنہروق هدسلم وہ .یدراشمالپوط هنسلحم هطراپسا یررلثوعیم ككراقفتم نوتوب
 فیلکت یسلدیا برح هاب رایدنک ین الوطندن رلکدتیا لالخ |یجاصلرابلهننآ ہرایلاراغەم
 نانو كنەنَتا راصخ صوب .یدشلکر اصخ ص ہدندەنتا هسلحمو انک .یدراروسدیا

 هلعاسو ینٹجالوا یل کلہت تیاغ كیرح «راروسدبا دادعت یتامدخ یرلکدتیا هنلاع
 فلکتیتساعولوا لح ندنفرط یه مکحرب كفالتخا یکءدننیب تنهروق ہلیاەنتآ
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  یرابرح زەتو ولە
 (:۳۱-۰ دالیملا لبق)

 یياكناتسنانو هرکوص ندکدلدبا وغل راقللارق یهدنرارهش نانو

 کا عات هبیمارقوتسیرآا یرکید « هبیمارقومهد یرب هدنتیاهن
 ءرادا کیا و .یدیا هطراسا هدیر وا ہ هللا یر ندرلنو . یدشلاق تموکح
 هلا یطق ییا وہ كناتسنانو رانو طقف . یدراو ہدرامرادا رکید طسوتم ہدننیب

 هترارکف یبهرادا لوما تاتسکناه لاس ناز یزاک تا و
 كتنماع نانو «هطراسا هليا ہنتا ندیسو .یدراروییدیاداحتا هک: وا ہسریلک قفاوم

 . یدرارویالشاب ہنئالداج ذوفن نوچیا قمردشب,راج هلبا یفصن رگید ینفصن رب
 توعد هتقافتا یرارہش لخاس ہلزابلەطآ نوحما قل وا نئان هندصقم و هننآ

 لکشت یداحا و . یدرویلیا تربغ هقافتا هلبا یسلاها هرق ہدەطراہسا نوسدیا
 .یدروسیدیالیکشت رصنعرب كوو یسودراكنهطراسا «یساعانود كەنت نوجیا

 ہداح تا وہ . یدروس رتک هدوجو یداحا زەن وب وله یوق دلو و كا یشراق هب هننآ

 رویبدیا قیدصت یتیک اح كنهطراسا هدیسهفاک ناه كراتموکح نالوا لخاد
 عفانم راتالوا لخاد مداح 8 یدرولیا زارحا ینسایر هاداحا و هطرام- |

 « رویلیدیا هرک اذه « رویلک ہری رب په زا ردیا روهظ شیا رب قلعتم هبهکرتشم
 هدداحاو .یدرولیردنوک هراپو رکسع نیا باجما ءرکوع اهد ؛رولیربورارارق
 .یداحتا زهنهبولدب هنلعءاس . یدشمهلدا رادهشرج یسفن تزع كنهسمنک چیه

 برم باس

 .یدروسنولو قئاف نامز سه هتک اح هنتآ



 یوم خیرات ۱۳

 یرلن ودام قوحرب هد ك -ایدف یکی نی دلوا هدنتسم نادناموق رب هو و رلنامزوا

 هدسومادوسه یتهلیم «ی( نونهتراپ ) سیراقبلاق هللا سون یتقیا ندرانو یدراو

 .هقاسم یتبسوم ادیلقت هتیرداج كسخرمس هرکوص اهد . ردشلاا انب ییرهش هر
 رثا رب زسلاثما كنبزرط یرود .ردشلدیا اشنا ( نوتهدوا ) هدرب صوصخ هنبرا

 یهد(سلوو فا ) .ردشع ولوا اس ہدانلاو هد(نوتخمرا) نالوا دودعم ندنسه

 . ردشلدبا اشنا ندنفرط سملیتسهنم راولوا روپشم هایمان (ههلفور)
 یاهو اهد نونو یغنیدلوا كلام كناتسنان وہ نوجا رامعا یهننآ سیل ره یلصاح

 ندهراپ نانولوا فرص هت اشنا و راے میک قوج ر رنامزوا . یدشلا هدافتسا ندطث

 یسلق ره هس د روبدا وع قلم ةۂضزخ سیلق رەب ٦ راکو و <هےصاح اب رارویدا تاکش

 نداق رب فیرظ نلیدا قرع هرلرهوحم كبهراب نانلآ ندرلقفتم قح . یدرارولا ماہتا

 رادبعم ہنالات كر یرہب « كمریتک ہدوجو رللکیه نیر «كمهلسوس یب ەننآ به یک رلسوس

 ندرلعامحا یوم سلق رەب نوک رب طقف .یدرآر ویل وس ینکیدلدبا فرص نوجا كا اشنا

 لاوس هند «؟زکسیمرویلوت قوح «لصن ینرصم مکیدتبا اللە اد۰ اباطخ ہرایلەنتآ هدنرب

 سیلقره هنیرزوا كنو .شلریو باوج هد «!زرویلو قوچ «توا» :ندفرط یه «شمتا
 7-2 زکلاب هدهن رزوا كرامدنآ وہ طقف وک ےک تک به یر رصد و هسنا هلب وا !العا ك»

 هناتکسم دو مھ یزاوزرا فرج و ناش درا نونو ید <!قجانولوا یل مان

 هتغیدلوا شتا تکرح یا قوج كسيلق ره ند هنغآ رب به لاها موم «شعا هبلغ هرلتوادع

 ضارتعا اهد رب ہهنسامۂیلاچ هنی 7 كردا رابتخا فرصم ردق سا یرہگ هلع "ءاتب و

 ۰ ردرلشمرب و رارق هنسمهلدبا

 ای ایپ ایج سا
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 ك۷ سیلق ره مس یابقا رود كەس

 «راشارتلکیه یک سایدیف « رارعاش زادرپ ہکحضم یک سیافوتسیرا «رابیط یک

 یاروغارقانآ ۰ راماسر یک سوییزاداپ و طونغیلوب .سیزکوءژ «دودوللوآ
 لیکشت ینک اوک ندردق یجنرب كرود وہ بہ رافوسلف یک سیطارقوس و
 ۔وت « ییدتیا عیاض رلرعاش یک (لیش) سواخسآ كرہش وہ هنب .یدروییدیا
 هدبامکح یک (وطسرآ ) سبلاطتسبرآ و (نوطالفا) نوطالپ ,نوفونەسق «سیدیدک

 مسارس دم

 رب كنلاع ناتسنانود نوتوہ اندام كنهننآ هسرىنلا هتقد رظن ینجالوا روهظ دهم

 .رولوا لصاح تعانق هنغیدلوا یالک زکیم

 ۰ یدروبمنکح ندفرصم رب چیه نوجا راعا و نيز یەنتآ سیلقر حر

 کمرتک هدوجو یرالکه د وعم ساید . یدشعا رومأم یمایدص 02 ےب

 شخم داقورب هناهاش «كللزوک رب یولع ہرانوا هلبرثأت یساهد و اک ذ «رویشیلاج
 داقتعا هننیدلوا ترابع نددبلقت یتعسط كتعنص «نوک رب یتح .یدرولیا
 ندمر یاحور یامس ی هدن رالکه سوهز یهدایعلوا هسایدف یر ندرلندیا

 هلرهموه و شد «!ندرهموه» :ًاباوج اکوہ سایدف «شعالاوس ینکیدلیا سابتقا
 سومز ی هدانسمل وا هداناو ساید .ردشمر وہ وق وایءرصم چوا هدنقحسوهز

 ندیا نیز فرط شط ( نونهراپ ) هلا یلکیه ا چاق رب ادعام ندنلکیه

 . ردشعا لامعا هدیرالکه



 یوم خیرات ۰۲

 قباج راج یراندیا نایصع « رویپرہدشالوط ہدرازکد :یرایک هننآ نوچجما

 هر كنهتنآ سلق رک .یدروبدیا قوس اعانود هتیرزوا رانمریو هناعا دوسزآ
 هدهتسهدام تور کردیا نات یرلزک یف ترا یک یتدسا نا یتسهنایهاق

 .یدروسروک قفاوم تباع زود ات هدنومآ كنو . یدرولیا تمدخ

 , ید رولشاب کما قر هدنجانامز نا راکلمتسم نلیدبا سپاٹ هدننامز سلق ره

 هدنلحاس زکد هرق .(سلو ینا ) هدنرزوا یربن (امورتسوا) یرامهم#لا ران و

 . یدنرابع ندنرلاکلمتسم ایلاتیاو (سوزیمآ ) «(بونیس)
 هدر مش رار لک | ینس٭ راحت تور و هبح راخ توطس تی ها سلم ره

 تنج اتداع ینایفرص کهدصوصخ وب كسیلقره رلەسمیک قوچرب ,یدرویلیا تریغ هننییزت
 هد مه ءرونولو ہدتافرص نوجا قبر كاش مه سیلق رە هک وب لات یدراروم دا قل

 (شورغ ۲ 9۰۰۰*9۰۸( نالا ۱۰۰۰۰ هرزوا ثكلدبا فرص هدن ر وهظ هناهک ان لاوحا

 هه راح اياد گتهنآ.یدناولوطهلرلینک الماک ناهرلهناسرت . یدرولقاص یسهقنآ طابتحا زدق

 3 يک ید منم ندنایصع یرلقفتم هرح وق شهدم و .یدراو یرهلاغ ۳۰۰۰ -رضاح

 . یدروہردتا ب تاتتجا ندضرعت هنلالقتسا كتزلرهش *نا: وہ هدیرلس

 تی نص اہ دا
 اتم بابرا «یساهد كنلاحر هدایز تنراک:نارزط ی. ور كم

 رتاسدو لکه كا «رعش «دعم :رارتا وہ .یدروسدیا لیکشت یساکذ را | كنم

 یه ۰ یدرویلبا لیکشت هلو رب قالراپ هنساهد كنموق نانو هدنزرط هفسلف

 .یدروسلک بوشوف هب(هنتآ ) سکه یکزاشوق هنتاي ناف رغو اکذ رب ابوک ندف رط

 «رادهذاج «بدیدم كر ریدشلرب یکم قوت كشط و .تعنط هد( هتنآ)

 .یدروبتسیا كّعا دوج و تابا سکه نامه هدرلکلنش نالسای هدنروصرب نطنطم

 مولوا ءندرانویوا یلناق « یک ینیدلوا هدرلبلامور «رلکانش وہ یراقدہای كرابنانو

 كتعسط مد اا ر نام داد راک اتش ب . یدلکد تراع ندنرلدرظنم ناقو

 یساهدراورتایت «رونوقوا رابھلا ید «یرابقرش نطو هدنجما یرلکللزوک یر
 كنهنت |.( یرود سلشره ) . یدرون ولوا هباکح یقانم كرلنامرهف ای و دوعم

 ۰ ندیا نییزت یرشب خیرات « اتداع هننآ . یدیا یزود رب زسلاثماو قالراب هققح

 ںایزیل < رارعاش یک سیدییروا و سلقوفوس . یدیا یمن رب كرلاھد قالراپ
 سبآرفوسه « رلسنانش ته یک نوتهم «رلخرّوم یک تودورهه « رابطخ
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 ہدرانامل ی وف نوتو داران اب و هدیرود ساله ره

 ES ںی ےس فوت



 ۱۳۱ سیلق رە س یلابقا رود كنەنتآ

 ید نامأت لا ها هدهنرزوا ہقفم ماوقا ا و عت تأه

 یننلکت كنومک « ناقفتم . یددهرتسوک موزل هدلاوحا نایرح هتالدبت و طقف

 اراتعا ندنوک یراقدلوا یضار کمر وا هراب تر رکشع هدیودیا لوق

 لوغشم هلتراجت و تعارز رلقفتم . یدشلوا مجار هبهننآ یرکسع فرش نوتوب
 .یدروسدبا نالوح هنارفظ»۰ هدرللحاس نوتوب یعارہاب كنهننا هدءهرص یراقدا وا

 تمرح سح ہدایز ندنوادع یراق تا ناقفتم نوتو ہدیرود سیلشرەب

 یاکیهعوط كن(ہنەتا) «ینرتا كليا كسایدیف ههننآ «(یل) .یدرویدیا هدرورپ

 فیلکنینلقا هب(هنا ) كنەنیزخ نانولوب ہد (سولءد) هسيا (ماسیس) «روییدیامدقت
 هدحتمتأه هک یلالوا شلافوح هدیرادقم كرانالوا لخاد هفاقتا یتح .یدرولیا

 .یدشلوا غلاب هنالات ٩۰۰ ندنالات 21۰ یدوحوم هسزخ نانولوا هظفاحم ندنف رط

 .یدراروسدیا هظفاحم هلسماع ی راماظن یلخادو ی ران وناق یرلقفتم كم

 سلهره تح . یدراروینولوب كلام ہدەبرح قوقح صوصخ ترا ٦

 ناقنتم نوحماہرکاذم ینعفانم نوتو كداح ا طقف .یدروس ردن وک هلس ربفس هراز

 رر كنقفتم یمەلدبا بطع هصوصخم تیما هدهننآ هسلحم کی ندنراصخصع
 .. ىدا باس تازا ترا

 .هنتآ :((؛٤) یدشمالشاب ند(ماسس) ضارتعا كلبا یثراق هتک اس هتنآ

 میلست هرایناریا یرلرکسع و رابلماسیس .یدراو یراتوق زا تیاغ ہدەطآ وہ كرابل

 ربلا یخ یایصع راللهننآ .یدشطا كارتشا هد(سنازب) هرخالاب هناصعو «راشعا

 اش یس یت را ما نس نادابوف:نوا نوا یز دنهاب لو رز لا
 ردق ٩۰ هتتعم كرانادناموق . یدیا هدننابم رانو ہد سیلقیرەپ هلا سلقوفوس

 ین راک هکبنف یراقدربغاح هدادما كرایلماسس یمسقرب دلرابک و یدو یک
 ہرکوص ندنناصع ماسس .یدشلا بواغم یرالماسن ہد یف ر شاد
 . یدشملآ هداشا راد قباح كب هد(سنازب)

 نوسلم 5٤ کو ,یدردق نوبلسم۱ ۰ ۸ ىنا كەن | هد رود ساله رەب

 نیم ہلیاەیرکف ۂوق رب كتیک اح وہ سیلقیرەپ . یدروییدیا مامضنا یل هنت هدردق
 تعانق كسک نه هننوضسو تکوش كن هما ہدنوحما كنو .یدردیا وزرایتسلدیا

 كمريدشلت وف اهدناقر یداقتعاو سیلش ره .یدمزال یماع ولو شا لصاح مات



 یوم خیرات ۱۳۰

 دع زسروعغوا هلرايطروب کاج . یدردبا تیّور یاوعد عكرەلک نارا رب هبعش

 هرلاوعد تنوخرآ شاب هدکک اع . یدردیا داقعنا نامزره ادعام ندرلنوک نلیدیا
 . یدرابا تیژر وا یتراهلئسم ثاربم و ہللاع «ردیا تسایر

 -اعم .نال و عوقو هدنفالخ نوناق . نطو لها یھ .یدہا ہدنلآ كتنيلاما یل دب كرلن وناق ۲

 ییدلدبا لورتنوق هلتروصوش ندنفرطنطو لهارلن وناق .یدزئاح ینقح كم | تباکش هدنقح تالم

 ثادحا هدتیرومأم فنص یبا هجرآ نوجا نیمأت ینتیبطت یامت كرلنوناق سیلقرهب یک

 قوقج «رلتهتومون ) هدیرکید ۰ (یرلعفادم قوقح «راسبکالیفومون) یرب ندرلن و .یدشلا
 فلاخ كردا دوجو تابثا هدرلعاتجاایو ہدک اح یسهفیظو كراسیک الفومون .یدبا (یرلمظان

 ابو كّعا حیحصت ینرب ندرلن وناق دوجوم هدیسهفیظو كرلتهتومون .یدکلا نیسمتی راكىتا

 نامزیبدلوروکموزا هحیحصت رب ہللوب .یدکللانیبعت ینکیدلکبواک مزال كل امضو نوناقرب کی

 لوبقم یضارتعا داش . یدردا نا یتاضارتعا یهدیاب و لک هسلم قرال آ هنناب 3

 لوبق نوا ییدلبا فیلکت کت هت وم و هنر < ریلب دبا وغل نوناق وا نامز وا هسرولوروک

 ںوولوا قیقدت هدندنف رط لںویسیموق ۳ هل وا نوا نالوا ثح عوضوم طقف .یدرونولوا

 . .,یدریلیدبا هعفادم ہدسلجم هسراو یراەطق' كج هل دبآ هعفادم دیاش

 هعرق اعاد رارومام نوجما راتبرومام نیهرتسوک موزا هصاصتخا یف هدهتنا

 باما رلنادناموق هلبا رادهنیزخ یهد( سولهد ) زکلای . یدرونولوا نیست هللا
 . یدراردبا تراظن شتهوم-ه هتنالماعم هعرف . یدرلیدیا نبعت

 « یدروبما ہرادا ییلاها ی.( كيتا ) زکلای یسلاها هنت .

 ۔وتسیرآ .یدشلوا ماح هداکلاع یهدنلحاس یلوطانآ ہلراەطآ ییکام كنرت

 :هدرلنا . یدعون چوارلرهش ینیدلوا ک اح كنهننآ رانامز وا هروک هتتیاور كسبناف

 یاحوتف كسیلق رەب هللا نومیک .یدنا یرارهش تاکلمتسمو رارهش قفتم «رارهشمبات
 كينآ یک (دونه) و (صوصقان) « (زوشاط) «(هوا) «(هنکأ) .هننآ ہدنسباس
 ۳ 06 كس کد E ےک شالوا شعا هدا عار چنا كنسهءطق

 . یدشلوا قفوم هنطض كراەطقن قوح

 فیلکت یک ترد زکلای هرارهش یراقدلآ هتعبات تح هدانا و رالهننآ
 .نافس ءقمقیب یتامیکح كنبرانامل هسزالوا چبه دوخایو كنبرارهش :یدراشغا

 مک بن ۲ یزوازعمتنوتوو كمرو یرووتآ ءكا میلست یهییرح
 نانولوا عضو ندنفرط سیدیتسپرآ یراساسا كليا ہلیصوصخ . كمريدتیا تیؤر

 تم دم ا یں OAS یش

 ہا یو دیا ےہ ےب

 7 اپ ریپ سس سفر سر دم مس جی سج پا ممی
 و



 ( ردهدمونهزوم شیتیر ) یسیزاب كسیلاطتسیر آ راد هنتموکج ۂرادا ها

 یسکناه كنەلثسم رب . یدربالهرص ہلیبنرت ابفلا همکح نوا و . یدردبا نا
 جافر هدرلاوعد مهم تیاغ .یدرلیدیا نعت هلا هعرق کج هديا تیور ندنفرط

 ۲ دلج ءیومج رات «قیفر دما
۹ 



 یو
:3 
3 

4 
2 



 اح مهارا ع کسع هناکاتسک یوم مرا ؛قیفر دا

 زوم ں ٹیلی رب )
۰ 

 ( رد دم و ۵



 . یوم خرات ۱۳۸

  هدیرح هتیرایدنکز لک لک هدشر نس رانالوا نطو لهآ ,ٰیدترابع ندینجاو ارسا
 هده رام «هنکحءدما هظفاحم :ینفرش كنحالس ءرونولوا ملست راحالس .ینجاناللوق

 هنکجهدبا تمرح هننید كنتطو و تعاطا هنماکحا نیناوق « هتنجهلریآ ندتقوم

 نطو لها هد مه ءرکسع مه یلهننا نامزوا . یدریلیردتا نا هنسیدنک رئاد
 هدراترومامو كعا دوحو تانا ( ایزهلفا ) هدرلعاتحا یلەنتا ر . یدریلساص

 دلرلنالوا نطو لها .یدربلسهدبا باستک ۱ نامزوا قحنا یتفص قعولوا مادختسا

 هدراهاکتسد كوو كراضعب یتح .یدرونولو یوأرب اقلطم دوران وک او

 هدهدهتتآ اذک . یدراو یرب-ا وروسرب لوغشم هللاحعا هلاسوکو كلموج «حالس

 دید «كلبجکلموچ « كلیجریمد «قلیجراوید رانوب هکی دراو نطو لها قوج رب
 هراعاتجا . یدراردیا نیمأت یراتشیعم كردیا قلیحالس « قلجاماغوط ءقلغ
 ض+ ۰ یدرلرریو رامکح « راردیا باخا یراکاح < راربلک ہدرانوہ یک یرارتاس

 رب شلدیا لیکشت ینا» :سیلاطتسیرا یتح .یدرارونولو ہدنہیلع كنوب رافو۔۔ایف
 هددرزوا قلوا بساکو .یدرید «زاقوص هنسءرا نطو لها ہد انصا «تموکح
 .یدررونس یرایایب کیدلیا اج یهبرکفو هند یاوق اعاد كترلشبا لآ

 « رالرضاح سلجم یرانوناق . یدیا امرفمکح هایمام هماع تیک اح هدهننآ
 ` ۔یدریلیدیا ذاختا هدراعاجایموم «تاررقم نوتوب .یدردیاتیژر مکاحمیرلاوعد
 كلام هآرقح هدهجرد نبع هدیسهفاک رؤاوا رضاح نطو لها نوتو هدرلعاجا

 50× ا٢ یراملساولو رضاح مدولعانجا وہ هددارانالوا : وقف ۰ ..یدرون وام
 هراپ هسوبهدزوا قلوا تانیمضت هنطو لها نالوا لوغشم هلشبارب یناهیه تموکح
 كمريو تاتمضت هدهتطو لهاره نانولو رضاح ةدرلعاتجا ءرکوص اهد .یدرر و

 «(شورغ شن) یماردرب همو.هناضعا سلح رب نوجا كو .یدشلوا :تداع

 . زرط و رلعانو . یدرلیرب و یش رن ردق (مراب زو) لووا ۳ هدهتساضعا همکح

 :یدرارید (هعاع تک اہ «ینارقومهد) هبءرادا
rحاللصا ینلاوحا كماکح هصاخاب هد( هننا ) له رەب 7 را  

E ٢ teی۵۰۰۰ كنو .یدټرابغندشک ۰م ماکح ید  

 قرالوا طایتحا هداضعا ۱۰۰ یقابتم « شلرپآ هیهمکح ینعی هب( یرتساقید) نوا
 اراد هنکحهدیا اما ےن اب ارد قح یتسهفطو اعا سه .یدشلونوقلآ



 ۱۳۷ سیلقرە س یل ابقا رود كنەنتآ

 هدلاح ینیدامالوا زناح یهبنررب چیه هقشاب ندنسەبتر قلنادناموق سیلقیرەپ

 سیلقیرەپ .ردشملا ہرادا هلتباج لاک یرایلەنتآ ہلیرأت كنلئاضفو كنساهدفرص
 ر قالراپ كلاو زاتعلا .نکنزلا ہدنسەرآ یرارہش ناتسنانوہ نوتوہ هنتا هدنرود

 یرلاکذ كوو هلاكنلوطانآ و ایک ارت ءاملحس ءاملاتبا.ردشلازیمت هززوا قلوا رهش

 نو هراپ ۱ ۱

 نانو قامز كسلهره ندبسو .ردراشلک ههننآ به نوما قعاط ین رایدنک

 .ردشلوب ترہش هامان (یرود سیلقیرە) هدنرات
 ارعا لدن ر كو نیت ناس ها الگ

 5 0 ج ٠ بد 1 سیل رەپ رها [ئور 7

 یمەفاکعراناسنا نانولو هدهسا هدنرود ساله ره . یدشعا ۴

 ہیرظن یلەنتآ الصا هنغوح رب ندنسلاها كنت الثم . یدزلدیا دع نطو لها ۔
 قلوا لخاد هد (هرب) ؛سوفن نوتو .یدرللکد ی ەنتآ هدارسا اذک .یدزاملقاب

 «ردیالکشت یفنص راک ۱۵۰۰۰ زکلاپ كنو .یدنرابع ندشک ۱۰۰۰۰۰ هرزوا

 دودعم ندنطو لها هدرلبلهننآ . یدرولوا لوغشم هلکل هلمعو كلبك یر وصف

 هدكنرب ندنطو لها .یدزاتیافکق لوا شحتوط هد(كينا )زکلای نوجاقلوا
 هبا نطو لها لصا یسلاها هننآ نوتو هیلعءانب .یدردنا باجما قلوا یدالوا



 یوم خیرات ۱۳۹

 یح « زامزو چیه ین روط نکردا دارا قطن . یدردبا قطن داربا هلسس رب

 هلق ره یالوطندنلادتعاوب رایلهننآ .یدزالوالصاح هلس یننروقر هدنسهسلا

 اتل 6 یمهدومعم تعالب ہد رلقادود كیوا» : قح «رارز و ینبقل (یاسملوا)

 .یدرلر د «راو یرثات قرب ودعر

صا تایح 7 ہناراکتعانقو ھتاس تاف سلق رە
 هوعد رب ۳ ۰ میدردبا را

 یراشیط ندنوآ ادعام ندنامز سک تاجا یو مح ایو هسلح زمنا تباجا

 ر *یشراح نوک یه .رریدناص ینالوصح ناقح ندنسارا هنس یھ .یدزامقبح

 هتنایح ہنافیفعو هداس وب كل رەب 7 یدرربدلآ هسمزال هن هنوآ درمردوک مدآ

 بسک دوخاب و یمالاح هراپ ندتموکح لاوما كسلق ره ۰ یدردا هطبغ سک ره
 :هدننافو حا یدزل هنلقع کاک خم ٰیعا لامتتساوس یادوق نوجا تور
 ۱ هراب . یدشمهعا روهط یسراب نوا هقشا ندنور نالاق ندنر دب ہلیتقو

 و 2 .یدرلردا داهعا ھجرد۔ كوص هسلق رەب رالەنتآ نرو تىما ہدایز تب

 كنو هبیلاهاطقف ءشحآفرصءراہرب ردق نالات ۱۰ هنمان تموکح سیلقیرە.نامز

 سیل رەپ سلجم نوتوب . یدشمہلبوس یتجهبمالوا قفاوم یسلرتسوک یفرص لح
 .ردرلشماع ولو هدحاضتتسا رب چه ہدنقخ فرص لح كنهرابیتح ءراشمتا دامتعا

 لا ماشقآ ر ۰ یدصرو تہہ ا الصا هدهتمذم ءهدهشادم سیل رب

 هدهلک:و یتح «شمشوق ندنسهقرا كردبا رفک هسلقره هدرلنادم یعومع یر

 اق كنیوآ سیلقیرەپ .شلک ردق هنیوآ كاسیلقرهپ هریغاب هریغاب قرهیمالآ ینصرح
 ریدا ناک ندنسهقرآ «شمریغاج ینغاشوا ندامزوب ینلادتعا چبه «هجنلک هنسوب

 ردشعا صا یتسمروتوک ردق هند وا فوق هامشم

 «ساروغاسقانآ . یدراقلاق رشود هلراراکتنصو امکح ءابدا به سیلقیرە

 - وس «راراکتعنص یک سایدش «رافوسلف یک (طارقوس) سینارقوس «ساروغانورپ

 «راریالپوط هدنیوآ كسیلقرهب ام اد رارعاش یک (دییزوا) سیدی رواو سیلقوف
 هلارتشا تج رلککرا كرانیداق هدرنلهننآ . یدراردیا ثح ندتمنص و تایبدا

  كاتشا ءرابحاصموب ہدایزاہسآ یسهجوز كسيلقرهب هدلاح یدالوا تداع یسغا
 رکفتم كا كناتسنانوب رانایناط یتسیدنک . یدیا یل( تملبم ) ابزاسآ . یدردیا

 E یش اج تہ ان سا ین 5



 نت ریس ی وا جے یی EY بد بس ی سس باب ام ی سا ما ان ی

 ۱۲۰ سیلق رب بس لابقا رود كن هنت آ

 4 قحاقروق هدیدمش » : هللا لادتعا لاک ه یجیمک « رات وط و یع وط هنکوا یرازوک كن رب

 یسیاهل وا » : ەجتر و یناوج !ریخ بس : تر ردا لاوئس هد « ؟ كسهروسروک یش

 اهد ندهسلا و كعرشوا زکلا هدننس یٹ ندا 9-۳ ندکز وک یشنوک ها م+ےسیلا r روش

 رد » ؟راو قرف هن هقش اب ندنشالوا كونو

 وزرا كعا ادا ہلتسایس یف را طو ندتسایس ہدایز ا سل رەپ

 (ردهدنسهزوم نیلر ) لناتوو نارا براحم

 ه>رود سوطارطسیز ہل۔ۃقو .یداردم هحرد كال ٰیئہدنک طقف .یدرلا

 یتح «رارایوس یتکیدهزکب ہدایز ك هسوطارطسب زی كسیلق ره « راراتخا نشت

 هنکلسم كسوطارطسب زیپ نوجا ینیدلوابوسنم ہبہ اعرب كوپوب و نیکنز سیلقره
 یرایلەنتا هللا یاکرح و راوطا سیلش زه طقف .یدرلربن ەلەہش ندنکچهدبا لاثتما

 ییسهقشا هنر روت ولوپ ردا ك هدرلءاتحا یو مع ساله ره .یدردا ما اتاد

 نالی راقیح هادم هد راکلتش كو و فرص هنسيدنک ندبه وب قح .یدردالک و

 .یدشاریو یقل (یرەلاغ نمالاس) قرالوا بانک ندنرلیک نیمالاس
 -اح هلتیمهاو تقد لاک ندهکوا ینقطن نامز یکجہدہا دارا قطن سل ره

 لتناکمو هدا تاغ ںیوسرالزوس لوقعمہدایز ندک ا فرص را هام لزوک هرالر



 یوم رات ۱۲

 (ںسیربق) نلطلەننآ هوش ندنو قیا .(ع064-46) ردشلا لکشت تکالفرب

 هنتک الف كرلئاےتنا قوح هک اهد ہ ردراشمامالوا قفوم هطض ینسەظا

 تیا ایعطق ەنیرلبرح نارا كرەک زاو نوتس ندرلبرخ یناق وہ نالوا بس

 . لوطانآ نوما یراقدلوتروق ندنمکحمناریا ًاساسارلینان وی کهدنلوطانآ :ردرلشمر و

 هشرهث (زوس ) هروک هنتباور كرایلەنتآ

 ین رادمکح نارا كردہا دقع هامل صم رب هلب ایرادمکح

 .اس یزکد رلهطا و هنلآ کرو ندنرلناتو یلوطات ۲

 . ردشلا روح ہکمەمردنوک هس رح لافس ہنس رلاح

 یفیدلوا شعا دقع كنومک یهدهاعمو رلساتوت ج

 یمان ( یسهلاصم نومیک ) اکو نوجما یرلکدلبا اعدا

 هدهتنا ندنسافو كويك

4r3  
 ییاندبا ہزادا یتسە8ر فتارقومەد اک 4

 سیلقیرەب هلا ستلافه هدرلنا .یدراو تاذ

 ندنفرط یرانمشد یصخش سیتلابیف٭ . یدیا
 .یدشمک سیلق رەب هنیررهرکو صندکدادیآ فلت

 ء یسدلاو . یدیوسنم ههلاع رب نیکنزو یکسا ندراینوئهمکلا ,سیلقرهب
 ندا موکح یسیدایتلیم هلبتقو هدیرد یک ینیدلوا بوسسنم ہنسە اع سینەتسلبق
 یرارظن « نوزوا زار یاب « بذاج تیاغ یمایس كسیلقرهب .یدبا سویتاسق
 لیصح ام کاک .یذآ هاردم هحرد كوصو هنالصا یآکرحو راوطا «یدج
 . یدشعا لصحم قالخاو رعش ینعی قسوم ند(نومأد) .یدشم یک ھا تالاک

 ا( ساله ره .یدشع یکواند وماد ةد وموکحهزادا رن تو هتاور یتح

 یتح .یدراقلاق رشود هلبا امکحو ادا یک ساروغاسقانآ ینهموزالق ہلا نونهز

 تیکت

 ناربا تثیھو: < شلردنوک هصخص تابهرب ندەآ

 فو یک و ا س ا و ن 7 ل00 00۰.۰۱۳ ےس ۳

 هللا فافحتسا رظن هنسهلطاب راکفا كننامز «یناع ولو هدنارکش هدنقح ايشا تیہام
 .یدشع رکو ا ندرلن و هدیناقا

 یسهفئاط نونوب كنك .رولوا مقاو فوسکن کیا هدزکد سیلق ره« نوکر هروکهتباور
 قدرلیجیمک قراراقج قسهسلا ندنسهقرآ ییلقره هنرزوا كنو . رلاق هدنجما رلتشهد



 ته ساب دیش رم تام سن جے

 تب صف

 ۱۳ سیل رەب سس یابقا رود كه آ

 ندنراقفتم یءهنلحااس هلراهطا .طقف .رلشعا طبض ن ( هوا ) هننرزوا تراقح
 فرص ند رح هسرزوا كن وب ۰ یدرلشمامالو توو ڭكحەدا دانتسا ادعام

 .ندارلنعا دّقع هلاصم هل دم هنس زووا هل رلیلەطرابسا كرد ران

 گوص كنیمابرم ہنار
 ندنرادمکح نارارابلهتتآ

 ی.رارهش نونوب كنيل و طانا
 و( رصم) هرک وص ندقدلآ
 تس | قلل ہدی( سیرق)

 نار اهدرصمقح .یدرلشم

 نایصع یشراق هنن رادمکح

 ندنراسن رب اقررفآ ندبا
 ردق یک ۲۰۰ تنا
 ۔راشمردنوک هدادما یاوق

 .ند(لس)هاددمآء وقو .ید

 ی رمش(سفنم)ك رهبلی رلبا

 نارا طقف < نا طض

 ( ضیارصق ) یرارکسع

 تمواقمرب یلتدش هدنسهعلق

 .زوا كنو ,یدشلا زا ا
 یرادمکح نارا: هشسر

 "شمردنوک هراپ هرایلهطراسا نوح ا قیوشت بلغ لتا ی
 هنت هلا ودرار ییدردنوک هرصم یتموکح نارا يلدا فرص هشو هراب و
 ,هحنقح ند(سفنم) رالهتن آ . یدشلوا قفوم هغمراقج ند( سفنم ) یرلبل
 نوا هدارو «رلشما احتلا ههطا ر قافواییدلبا لیکشت كنہرب ندنرالوق ك(لبن)
 رهن ندبا ہظفاسم یرلینانوی .رابارا طقف . یدراشع ولو هدهعفادم یا زکس
 ندحیلق ینسهلجو راشمسک ی رلتعحر طخ كرلمانو زا ردا هطاحا یلوف

 ویو نوجما رلیلهنتآ یعایض كنساعانود هنت" .ردرلشمتا طبض ین راک كره

 (ردهدنسهزوم هنتآ) یرلشاط رام كتا



 یوم خیرات ۱۳

 ماحرتسا یتساع ولوا هدعاسمهنسما هراحم هدنسهرآ یسهلبق یدنک «شلک هنهاکودرا
 «شملکج قرهقار هسرلتسود ی راهرز نومک هجدا در یو رالارنح .یدشلا

 . یدرلشل |ناحیادف هدیاهدنا هعفادمیآ 5ı هسرلات روایراهرز و د طت

 ےک ےس تدم رب طقف

 هیهنتآ یتومیک رایلتتآ
 - وق هنسیدنک قراریغاج

 . ردراشمرو قلئادنام

 شب هلرابلهطراپسا نومیک
 دقع هدهاعم رب ہللدم هنس

 اهد ۰ ( ٤٥۱ ) ۰ شا
 ینسەطآ ( سیربق ) هرکوص
 ہللا یا وو نوجا قلا

 هد (سیربق) كرد ا تک رح

 .ردشلا تافو

 ندنتافو كن ومک

 برح هدناتسنات وب وس

 و .یدشمالشا را گنت

 تک رگ یاب
 سوغرا ءاراغەم « دکوف

 ھی ااا «ردهدنسهزوم هنتآ) یثاط رام كسوهاسقهد
 رهش نانو . یدرلشعا

 ةا وا و ید رلسشما مازتلا یرلیلهطراپسا الماک سیا ناکداز یهدنر

 .هطراپسا هدیمهفاک هرارویمنکب ین راهرادا زرط دنتسم هتساسا هماع تیکاح كرلل

 ۔ہطرابسا « ین راکدلبا نایصع كانسراقفتم نوتوب هنآ . یدرلروسدبا مازتلا یرلیل

 رلیلاراغەم . یدروب وروک ینیرلکدلیا الِتسا هتسبلاوح (كيتآ) كرلیینوه هلرلی
 ا غوا « رارویدیا ماعلتق یتسهظفاحم رک اسع هننآ کمد (ارافهم )

 وہ رللهننا . یدراروریک ندحلیق یتابترم نوتو كنیمک رب بوسنم



 ۱۱ سیل رب -- یلابقا رود كنەنتآ

 _ رابسا « زامالشاب رالشاب ہنتایلمع ہرصاحم ہدبولک ههطرابسا رایلهننا طقف . یدرل

 یراجابتحا هتل رای دیکر « ناعما هش نون ر لکی ھذا: قافتا هلنمشد كل رایلهط
  هطراسا .یدراشهردنوک «یرکیسرک ینرارکسع هنتآ كردا ناس ی وا

 و « رایلهتتآ .. یدشلوا تحوم یراربغا هچود كوص كرابلهتنا یلاح و كرال

 ءندراەثحابم لئدش تیاہن « رلشمعا مایق هنہیلع نومک نوا یيیدرو تسس هلاح

 .یدراشمریورارق هنسلدا مزک ارتسوا كنومک هلا ارا تیرثک ا هرکوص ندراہلداحم

 .یدششوا روح ہغمقدح ده نومک هسرزوآ كىو

 تا. ىدرلشملا اتمواقم نامز قوح كب یشراق ہرلیلەط راپسا رللینەسەم

 ۰ ر ھا روح هميلسآ ہدیرلیلینەسەم هد هب اس تاب 2ر نوزوا ریل هطراتسا

 هشرلمرونوک هدر ی رلاشا و یس ران اع هرزوا قمقح هنج راخ ( زن و ول 1

 مکس ہ ء راشلوا عنام هده رلعا تدوع اهد زر كرلن و ۳ یدرلشلا هدعاسم

 ۰ یدراشعا نام یتفحالسناص هلص رسا رها دنا فقو لاحرد هسردنا تدوع

 كردہادرط یبی اما یهدارو ء رلشا طبض ین رهش ( تقایو ) ہدرلیلەنتٴآ هدهرصوا

 وا رلیلییەےصەم و هتشيا . یدرلشمرو ہرایلینهےسەم ناقیچ ندزه و وله یرهش نالاق شو

 تموصخ رب یدا هدیئراقهرلبل هطرایسا «رلشلاق قداص هحرد وم ہرایلەنتآ ًارابتعا ندخ رات

 هعوق و رب رح یل اف و دیدم اس زا یافت ناتسنانو هداننا وا .ردرلشمالاق لا ندنزارہا

 هلرلبل هت | یزارہش 1 OR )و ( تنهروق ) ناقاب هلدسح رظن هنلابقا كلهن هلجزا .ردشم

 هلرلیلەنتآ ہدوا 'ندنغیدلوا ننشد ك ) تن هروق ) یسوشموق هسا ) اراغەم ( .ردرلشع | برح

 هرصامیربث ودزا یرظدرد کتا ( ەنرک أ ) كرللهتن هن رزوا كو .ردشعا قاغا

 رل ط قف 5 ردرلشلا برخ یتسلاوح (اراغەم ) ندفرط نند هدرلبات هروق 3 اس

 یسیلاھاو بیرخت ینرارپس تیابن «راشعا طبض قراریدشیقص هجرد كوص یب ( هنیک )
 ین وق یرہش ( هننک ( | رابتعا ندخم رات" وا : ٤) ۵۷) ردرلشلا راجا کمر و کرو هب هثن [

 : ردشمامانالب وط یندنک اهد و هدهرکوص ندنواو « شا باغ

 ۰ یدرلب فرد: وک! قدرا یا هنسلا وح ) دک و ف ( هد رابل هط راہ۔| هدد رص وب

 وو اا تا: مد لاعاناط ۱ نامژ ییدلک (  ىوه ) هدشو ود ندرفس « ودرا و

 .هطرابسا طقف .ردراشلا تبشت هفمردروط یرلن وب رلبلهتنآ شما فداصت هل
 ۳7 كس راتمقف وم  راشلک هب هط راسا بوع هلروز 1 یرلرکیبع تا رلل

 ۰ یدرلشمصآ ناقلاق رو نا هّس دمعم ) اهل وا ( هرزوا قلوا یس«رطاخ و

 كرابل ےتآ نومیک لوا ندزامالشاب برام هدننب زالطراسا فل راکا آ



 یوم خیرات ۱۲۰

 ۳ ا ین غ لپاقماکوب هزول چا تام قوراب و :.یدرویلرا
 هلاح ر نیما تاغ یزکدرلهط | هدنسهاس یساعاتود 1 قترآ . یدرویلیا هباقو

 .یدراروسدآ رفس تحار تحارنداقروقندرلناصروق یرلیکتراجنوتوم .یدشلک

 | کئ ولرد رب را ینلابقا و کرایلەنم | تان هرو مک و 32

  هدشادب اهد قق وہ رلیلعطراپ۔ا ۰ یدرارویم ےہ
 دادما هرلنو نامز یراکدسا نایصع رللزوشاط یتح « رلشمهتسبا قمار مقع

 . نوتوہ ضرا کمتر لئدش هددرصوا طقف : یدرلشلا دعو ین راکچهردنوک

 كنشک ۰ هشهدم تکالف و .(1ع) یدشعا تسوا تلا (یاینوقال)

 . . .یدشمالاف یا هقشاب ندوآشب ترد هد رهش هطراساهحوق «شلوابس هنعایض

 ٣ ىج . یدرلشلا ثبت کما وع یرلیلهطرابسا هدافتسالاب ندتکالف وہ رلطولبح

 . هطراپسا نوچیا كما وح یرلیلهطراپس-ا نالاق زجاع ندتمواقم «یرلقوح رب
 تام تیومادخر | یازق هطراساطقفب لخت یا كمورو ےرزوا

 ۱ تك اور هعملغاط زا رکت كرف ا تراسج. خر یٹراف ترا
 ۲ هان ززوا یعاط (موسا) «شعا نایصعهعطق رب ہدزدرایلینەسەم هدهرصو ہنس

 نوا كعروکسو ینهعطق و رلبلهظرایسا . یدشمالشاب هنساشنا تاماکحتسا
 هس ولب رح هرصاح ترک هطرابسا طقف . یدرل شما ہرصاحم یرلیلنهسهم

 هدهب را رب زکلاب « رلشمهمهدا تکرح یرلیا ولرد رب ندنراقدالوا نیبقشل |

 .یدرلشمیغاح هدادما یرلبلهتت | هحشوروک ی-_رلکدر و تافلت هدایز ندشک ۰

 . یدراردبا ترش اماد :ندرلنوب نوجا یرلقدلوا فقاو هنتسایس هطرایسا ۴

 می كرب ندن رللغیا قح ۰ یدردا زازہا تبحم نامز یه هرایلهطرایسا قومنک طقف
 ۱ ید دا ة هئیشرب كەتك هنشوخ یدنکكنيلاما «نومنک .یدشع وق سوموم

 ۴ دادمآ یراصخم هطرایسا قح .یدرید «!راراعاب هلب و رللهطرایس ا  زکقاب ۶ : اماد نامز

 ۰ یتسمهلردنوک دادما انطق هرللهطراسا كردا قطن دارا یشک چاق رب نامز یرلکددک هنبلط
 - اشم یغایآ کیا تاقا هتنآ هللا هطرایس اه 2ک ززو رلشعا فیلکت

 « .زامالواقدال الصا ققارب لای وط نە هد ور دتا وحم ییهطرایسا e ردهدنسه

 . یدشما عانقا ىب لاها نوچ ا قوس دادما ههطرایسا . شع د

 .یدشلدا ناعت نومک هنفلنادناموق هدادما یا وق ثح لب ردن وک هب هطرایسا

 .روسدا تمواقم ن الا رایلینەسەم نامز ییدتیا هرصاح ین ہس 4ےہ مواد قوم

PUT یی ہا ی TT N a O Co. 
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 ۱۱1۹ سیلش رە ےس ی بقا رود كە

 ارجا ضرمت ری هساعانود ناز( نوک الآ لایک ینیدیرلو کک
 هبا ځانغ یراقدلا هدهبراحوبرلیلهننآ .(ع۵) ردشمللابی رخت ینژافس نوتوب ك ردا

 .ردراشم رِدتبا لامعا یحاغ ا امرخ رب ندجن وط ربا رب ہلیا یراءویمنوجما یدبعمنوللوبا

 ینغلنادناموق كەنت یسهفاک كرارہش نانولوب هدلحاس هلرلهطا شکم ۳
 رک تدم ر ندهرآ طقف . یدراشلا لوق هل راوزرا یدنک ۶ 7

 هنآ هنیرزوا كنوب « راشما عانتما ندکمرو یەناعا یراکدتا دعو رانوہ زمی
 كا كرلهطآ وہ .یدراشمواروبحم هنقوسامنانود نوجما قلا هراپ ًاربج ندنراقفتم رامل

 .هنن | طقفءشمەتسیا كما تمواقم زا: یسهطا (صوصتا)نالوادودعم ندن رانکنز

 .(1۱۷)یدشلوا میلست هدنشانامزرب زا هح ولواهرصاحهدروصر یلتدشندنفرط رلبل

 راترجاهم ندتهج رکید یک یرلکدتیا ریخست یراەطا ندفرطرپ رایلهننآ

 .ندرایلەنتآ هناحاسایک ارت هرکو صندنطبضكنم رهش (نویئەئ) .یدراشمالشاهنلکعت
 نوتلا نانولو هدراوجوب یدصقم هناکی كرایلەنتا .یدراشمردنوک مدا قوح كم
 نالوا دودعم ندنزاقفتم نکنز كا رالف: یکتا وس ے٠
 ژوس هرایلهنآ «راشما طدا یتفیدلوا داع هسرایدنک كندعم ون نانو وشاط

 ناکزدەنتآ ہٹرزوا كو هتشيا .یدراشمامالو هزاج- هقشاب نسا ٦<

 روبجم همیلست یرهش تیاهنو شقبا هقولب آ هنس جوا مام ییهطآ اهانود رب یلتوق
 ینرایک هراشمقیب یتررارپس ہرکوص ندکدستیا طبض یرہش رلیلهنت آ . یدشملا
 1 یدرلشلا طمض "الماک نی زان د و

 قح .یدرولوا بوم یدسح هداملاقوف كنهطراسا لاتا و ۲
 "کرتشم كراقفتم قترا« یملح یم را, كتهطراسا ہللا هند و

 . یدشمهلوروک قفاوم یساعولو هدنسهط آ ( سولهد) كفیدنص یرلقد وق هراب

 طبض ینیدنص كردا ضرعت هنسهطا (سولهد) كنسلاها زهنوب ول« « رلیلەنتآ
 عضو هنیدیعم 7 هد 9 ییسهس زخ ( سولهد) «رلشع وشود یاعما یرلعا

 یسهفاک كنبرارهش نانو یکدنزکد راهطا ًارابتعا ندخرات و قترآ .یدراشلا

 تقو « رویلوا غلاب هزویجوا یوم كرارہش وہ . یدشلوا لخاد هنیداحنا هنت
 یسیقابتمهرزوا قلوا ییثتسم رهش ترد نوجا ییدنا كرادت قازراهنافس هدرح

 غلاب ہنالات ٩۰۰ ہدەنس راەناعا نانولوامج هلتروصو .یدروینولو ہدناناعا ًامظتنم



 ۱ یوم خیرات ۱۱۸

 قمراقیچ ین رک اسع ناربا ندنرهش (نویئە) یهدنعبنمیرهن (نوعرتسا) هدراهرص
 ه هعفادم سهغان یادناموق عقوم شا هرصاح لاحرد یرهش نوک «شلک مزال

 تلاوت ےیراپان ینسەلاع ہ شمهلشن | یرہش هالك آ یتنجهیمالوا قفوم

 . یدشلا حیچ رپ ہن اح یادف یتمالوا ملست همصخ قرهقار جما او یورو

 ي جم م ہدنلحاس (اک ار) ہرکوص ندکدتبا طبخ ہللروص وش یرهش .نومک

 ۰ یدشماشار نمشد

 ل كنسەراي نامز يدلبا تدوع هللا مانغ لتیلک ندرفس قالراب و نومک

 رللکه ءروس ر دکید رلخاخ[ هب هنت [ نومک .یدشلارصح هنس ر كنه آ ییسق

 یراەچتاب مسج ہ طاح ہلراراوید یفارطا «رویدا اشنا راهدب | ہرویبریدتبا زکر
 . یدروسداروخسمینک ره واخ كنومک .یدروس ردنولو هداشک هقلخ نونو

 هغافوس ۰ یدروسریدنولو هرفس رب اغناد هدنوا نوجما قلخ یسهلحم « نومک
 . یدروشغاط هسلا و هراب هنارقف رلربسا ناک ندنسهق | نامز ینل دّقبخ

 مربح كا كەس دار كوو كا كناتسنات و نوک هک یدلک نامز 5

 . هیجوت اکوا ییرارظن سک ره نامز ییدلک ہنی رلنویوا بملوا .یدشلوا یسر رب
 تافاکم تح .یدشکازا تافاکم رلەعفد قوح هدرلن و وا وہ نومک .یدروسدا

 هشربق یسهلاع یندسج كرانو «شمریو تیما هجرد كوص هنرلرک راب نانازاق
 .یدشمر دتا نفد

 1 غوا هزاسخ ی رلیلهتت ۲ رلناصروق ناولو هدنسهطا سوریکس هدرلهرص وا

 قتح « اتارا یب ین اما نوو شی ندن رلکدمهر و هراپ نوجا نیمضت یراسخ طقف

 . یدرلشمر دشلرب یرلیلەنتآ هنن را رب كردنا چ ین رالام نونو كرلنو

 ۰ یدشلدا نفد هنسهطآ یورک ) ەدەزەنت زالوا یسسوم كەتا هروک هتاور

 - هشآ كلاتراق « شاوروک یدهلهشآ یغاربوط هلبراهچ بونبا لاتراق ر نداوه نوک رب یتح

 همه دل راکیک ہن رزوا كن و یار یدشمقبح رلکیک یربا تاغ ندارو هحنلب زاق رب یدەل

 ها مسارص كوو یرلکک و نوش 1 شلوا لصاح تعانق هنغب دوا یراکک تان زەن لاک

 . یدشمردتا اشنا (نویتهزەت ) یدبعم هزه رب هارون كرهرتک ه هنآ

 .ردشطلا ارجا اهد رفس رب کی یشراق ہزلیناربا هرکوص ندسورکس نومک

 ٣ لحاس یلوطانآ یساعانود نالوا تک ندهننفس ۷۰۰ ولع هلراتیلب وه كنومک
 ردنا نایصع یشراق هتنرادمکح نارا یراہنانو نوتوہ لردبا تکرح هو
 ) نودهع روا ( كنساعاود نارا ندا یکرت ندنرلسک هکنف هدو مه یس ۰ ردشم



 ۷۱۷ سیلق ره ےس یابقا رود كلها

 كملہاتالک | هنسیدنک یر رانالپ ندالوا جاتح هناجرت ۰ شمروس یرلیا ییکید

 كسلق وتسم هب ترا ردشلا|بلط ہدعاسمنوجیا یل ےہ لاتا یت ہنی نوجما

 ناتخا اش چوا ندبل وطات 71 هنسز دنک . و شعا ردقت هحرد كوص ی اخف اکذ

 ںیعطانرہمام هتماقا هد( ابیقم) را

 كسالقوتشمه سید دیکو ت خروم .ردراو رلتاور فلتخم هدنقح ییافو ثكسدلق وتسنم ه

 هز نوجا قماعاللوقحالس یشراق هننطو هلتهج یمیدآ رب دشیقص نوجا كمتيک هنیرب ینرادعو
 ییدرو كرودوسد ,ردیتاور گرودوسد یالوانراقم ةقیقح لصا هدهسردبا ناس یکدحا

 « شئولوا نفد هد (اسینغم) یدسج « شا تافو لل هتبخ سیلفوتسیمهت هروک هتامولعم
 ه سلقوتسیمهت .ردشادبا لش هناتسنانو هدنروص رب لزک هننرزوا قصو هرخ الا طقف
 یرازم كيلقوتسمهت هد(هرب) ردق هبجالک هرلنامز نیقای قح )٥٤۸(. ردشعا تافو هدنشاب

 ! شعا دوجوم شاط رب هرزوا قتلوا

 هد ینا وا کیا ندندعابت ندەنت 3 اا لق وتسجل سر ا
 ناشخرد و كاب هننطو طقف . یدشلاق سیدیتسب ء1 کلا یاد كس ریتم

 لولح یراتارک درا قرا ہدالروربنطو كوو و ندا تمدخ ہللا هبصان رب

 : یدشمەّمِا روهظ هراپرب كجهدبا تیافک هنسهینیفدت مسارم هدننافو . یدشلا
 شر و هاعار ردق شورغ ۰ تموکح ەسەك نالاق ہاوس و ربقف یتح

 .یدشلدبا صیصخت شاعمرب ردق شویغ(۱۸) ہدنوک ہدء(قاعیزیل) سوخامیزیل یلغوا

 .یدشلاف نومک یکلایهدهس آ1 و ندننافو كي دقوا ںی كنومک

 نوما كمهدوا ینج رو كسا دامتلمم یرد هلمتقو نومنک یرفظم ۰

 ر قوح ردق وا كنسیدنک طقف . یدشلوا روغ کمر و نالا ۵۰ هتموکح
 تاذ رب تور بحااص هدنمان:یاتلاق,« ییئالا یو نوا یا اتر

 . یدشللا هوست هلتروص وش جرو كرد ۰ شعبا جاودزا هللا
 ینهجوت هجرد لوص كنقلخ هنن | هرکوص ندشرفظم ( ههنالب ) نومک

 هدنغالبو تباطخ نومک .یدشلدا باتا نادناموق راهعفد چاق رو شا بلج

 نوتفم ناک تم ی ارد یمدقلنادناموق طقف . یارو یو نا ر كوو

 نومک هب اعا ود یفدن زکد رلهطآ رک و ندنتدوع كی دانا . یدرومسدبا ۱

 .یدرویدا ادناموق ا
 وا. . یدروسدبا وزرآ یئااقخ داما ندننکد مطا: یر وب ٦



 یوم خیرات ۱۱۹

 .یدرلشمالرضاح ییابسا قحالوا بجوم یو ح كناتسنا و رلیناربا .یدشملیص

 . یدروتنواوا هدهاشم هدللاعفا كساينازواپ یعالع كليا كضارقنا وہ

 هساح لاعرد و <« صفا تدوع هننط و را هن رزوا یلط كرلیلەطراپسا ساےنازواپ

 ٠ نوضآ دالا دوجرم همنقم لئالد بجوم یماہنا طقف . یدغلدا موکح
 هنملع رلبلەطراپسا یرلطولیه نوجا كا هدلآ یفەقلطم ۂرادا هعفد رب هنن . یدشلر ول
 ۱ ا لهطراپسا  تیاربا هدرفس و ۰ شلوا نوتظم ہل قیوشت
 لئالد قجالوا ساسا ہنماہتا تیاہنا ساینازواپ . یدشلر وبلاص نوجا یتیدالوا لوبقم

 رخ قص قص ہزاباترآ یسلاو نت ٠ ساسازواپ : یدشمراقیچ هنادیم هندنک یدنک

 قرالوا هعفد كوص طتف . یدروع ود یر اھد رب رلن دیک هکمرونوکر بخ ءروسردنوک

 یک یراراس هدنجما تبوخکم ۰ شخآ قوتکم كر هنل همش ندنو مدآ ییدردنوک- رغ

 . ردشمرووک هراروفه لاحرد نوتکم هجو ر وکی غیدن ولوا هص وت یتلر دلوا ہدف رت

 هرکوص .رلشقا هیصو یتساجاق هدبعم رپ هفرح نوجا یسالوتروق ندساہنازواپ ءراروفم

 یب هعقو سانازواب هدهرصوت مان ء رو راظتنا هلاح عوقو قران القاص هدرعم هدیرادنک

 هرارصا نوجما یسرووک لاحهمم ییوتکم ؛شلو ینیرح قراشوق هدبعم لاحرد .شلآ ر بخ
 ہدتلاع دوہشم خر یسانازواب قرەقبح هاتروا هربن درب راروف ه هدهرص و . رد غمالغا

 )ا ) بوحاق ندراروفه زامالک آ رالک ۲ یک الف كحەلك هنشاب ساےنازواپ .ردرلشمالاقا

 هلرلبح و قیفارطا نوما ینیدلوا عونع كمريك هدبعم رب یک طقف < شا اجتلا هشدبعم

 قجالوا فلت ندقلحا ساسازواب تاہن «شلوروا هلراود هدهروک هناور ر «شلربدتآ هطاحا

 : (4۱۷) ردشل ۲ یراشبط نوجا كمهعا ثیولت یدبعم هلیشعن نامز ییدلک هلاح رب

 ا ااا ی ارشاد ا ساساژواپ هدقلنتدللق وتسمهن .مدهرص وب
 یی ارق راصولوم ۰ ه(رم ا) هدنداروا «ه ( ارک روق ( تو ثشآ لاحرد سیلقوتسدم

 نامز ییدلک > ( ربا) سلقوتسمه .یدشلا احتلا هتمشد كوو كا.« هت همدا
 ینیداعولو هدنوآ كنهمد [ طقف . یدشقروق ندنفحالوا راحود هنضغ كتهمدآ

 تعافشهتسادنک قزالا هی یرالوف ینلغوا باک آ :شم مک یا هدد رمص

 «شمهعآلر همامتا هن رزوا یماحرتسا وہ كسلقوتسمەل ةت .یدشمر دنا

 )٦٤(. یدشطلا كرادت یطلاسو ولردیه هسلق تسمه نوا یسک هب یلوطات | و

 سخرسهسیا هدهرصوب ,یدشگهنبرهش (زوس) لاحردهجنک ه یل وطان آس یلقوتسیمەت

 ۱ السا قوح كب هد یدمش ط مو .مسلقوتسیم ه ندا قلاف قوح كى اکے «ن»

 اول وک ربخ هسخ رس ےک وص ندنسه راح (نمالاس) كي تک و «کچهدبا
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 ۱۱ ۰ سیل ره ےس ی ابقا رود كەنت

 هلص وصخ .شمامانازاق رادفرطرب لتوق هنسیدنک هدهنتآ هلیبسح قمالوا بوسنم
 .یسریویلوایحاص تورترب سج هدلاح یدک هراکسآر هلنورترب ردق نالاتچوا
 وقر سلقوتسمه نوک رب یتح .یدشهر.و توق اهد تاقرب هرانظّوس یمدنقح

 شمشالقای ورغوط هنناب سیدیتسیر آ «نکر لیا ثحم ندفاصوا نالوا یعوزاهنادنام

 رلبسو نوت و هتشیا ,یدشعد «ردمزالهدقمالوا نوزوا 7 ۰ نگین ون وای رب زکلا»

 هسردیتست ر | هد سیلقوتسیمەل شل باس الماکی نما ها رللهتت ندسلق وتسمه

 ییدلرب و یمکح مزک ارتشوا ہدنقح سیلقوتسیمه" .یدشلوا راتفرک هفلاق ییدّسا
 ندنوب سلقوتسمه طقف .یدعلوا لا ہن الات ۸۰ یسەزوجح تورت نامز

 هنتروف ناسنا» : هدهرص یتیدغالقازوا ندننطو یح . یدشمالوا اک چھ

 رلیحا اوه هرکوص و ءردہااجتلا ہنتاآ رارانح یلقاراب شینک ہکلصن یرانامز
 ین ہیکلہت یک كنوب یتبط ہدرلیلەنش ٦ :. هسزالشاب کمک .ی نقد ناغلم ا
 لاحرد هحندبا تدوع تنوکس و حلص « رارویشوق ورغوط اکب زالوا رولوا
 . یدشعد « رلروبعوق

 و . یدشملکح :( سوغر[) هرکو ص ندقدلوا مزیک ارتسوا سیلقوتسیم٭
 كسخ رسهرکوص تدمر طقف «,شلریغاج هب هطرایساند(سن ازیب)ساینازواپ هد رص

 نوجما قعولو ہدنابسانم ندنیقای اهد ہا زاباترآ یسلاو ( ینیتیہ ) نب لوقا
 ۔راص ندنساسا لضخ نا كن طزاسا قت رآ .یدشلا تدوع ,(سنازب) رارکق



 یوم خیرات ۱ ۱۹

 تفع ر هحردوا ی هرایوب سیدیتسیرآ .یدشلووق هسدعم نوللوا

 هتنیدلوا هدنجراخ ناکما كعا عیدوت هلآ رم هقشاب وب قشم ک یدشعا هزادا

 : ۔ ىد وخوا نا

 ۰ مم ەتسا كما تا SAR رہ مے ا ےس
 چوم بس ی تم 8 یه رح 5 سیلقوتسب اقا وو

 ندنرزوا (سلو ورقا )یدمش .یدشلواقفوم هلیماع هداکو و

 یک ندا هطاحا یلاتسن الو « یراروربنطو ها ندا رظن فطع ورغوط هراقفا

 لترثک ۰ هاع ات ودر يتوق ها .یدروب ور رک هدنتل [ یک ٢ یرلزکد

 وا همیکح ین (هریپ) سلقوتسیمهت .یدشلوا لئاث هسوف رب كوو ہیرا ناف

 یال ال ادا ا هحو یرٹعت كسافوتس ر 3 هکیدشم رو تما هحرد

 .«یدشمه ر دشا راف هس رر

 هددرص یتیدشا رغوا ہللا مےکحت یشراق هیج راخ نمشد ینطو سیاقوتسیمەت

 ۲اا اقا دا ورضوط تراناز هاوض كنتاج ہد سدت را
 نوتوہ ہرزوا كا هظفاحم هلماع ینقوقح کرام اعیسا سیدیتسیرآ .یدروس ولو

 . یدشمرد ولو قبجا هنطو لها هلس ینسهفطو اتو را یتح «ی را اح

 سدنتسی را کلاحا . یدشلا لصاح موزا هلدبت یاماظن كنولوص تائادحاوب

 لوس تان . یدقجاا هدنولوح لامالتتخا و یدا هوا نتماما هدننامز

 طقف «لکد یرلنوناق لمکم كا ہرایلستا نب ھ : نامز کیدلیا عضو ی رانوناق
 تالبدعت یی .یدشع د «.مدتا عضو ینلمکمالا كرلف ون او یرلکح هلس هد | لمح كرلنا

 یندلوا روح هزار ا ین راک ادف نع ءیتقادص نبع یشراق هنطو یک هحنح وم-

 هعاتحا فونص یر ندکسا . یدکلام هنازابتما ناع ,هدهجهبساس قوقح نوجما

 وا و و لافا بوم هفت يورد ار داف الماك راقرق دوجوم هدنس

 کریو یرلقدنولوب فاعم هحنبجوم یوناق كنولوص طقف ۰ شلدا لوبق هرلتر
 هم هتساسا هماع ےک ا انام تا یترا .یدرلعملق فلکی لاس یدمش هللا
 . یدشلوا تروهحم ر

 2 1 “° مہ نک س

 طةفءشما عضو رلساساهنلبقاو فرانوک وص كسابازواو سیفوتسیمم
 هی هلناعرب لبصا اساسا سیلقوتسیمەت .یدشلنا بلجین راربغا كنیلاہاہد ہلا یصئاقن ضع

 ت کف رب اسوہ ےہ ںی ASAD تو اکی

 یی ۔تازنحم تن ےہ شو ه8 رر یا ییہ اپ

 ٹا نم آدھ ا شی وس او

 یا ساسان جام رب 0 77 77

 . 0 تک روش كە سالق وتسمه



 ۱۷۳ سیلق رب -غ لابقا رود كنت

 وا مظنت ندنفرط سیدبتسبرآ

 و هدیلوطاآ « هجنیجوم هدهاعم نان ول
 هدوحو داحارب رسان و ناولو هد رل هطآ

 یعفانم اک كداحاو . یدرلکحهریتک

 داقمنا هدندبعم نوللوآ و هد( سولهد)

 هرک اذم ندنفرط سلجم رب كجهدا
 و سا ثكنهدحتم تئیه ٠ یدکج دبا

 « قحالوا دئاع هريل ها یسادناموق

 لک هدنس هیلخاد زوم" ریش یھ طاقف

 سلجم زکلای . یدقجانولوب لقتسم
 .هدزادقمو ددع قجانولوا نییعت ندنفرط

 دارفا نوما یسهعفادم كکرتشم نطو

 .یدکح دبا راد یکو

 یهدهاعم و سیدشسل 1

 نم دقنتم ء5 وض اقا مظنت

 كنافسو دارفا ینجا راقیح هس رب رہ

 یدمش . یدشلا ناسآ هدی رادقم

 یداع < كنا زکلا ءوا

 حور كات ن اوہ نولو ۰ یدلکد

 ردق هرذ ندتلادع سیدشسی را

 اس نوو نوجا كمها فارحا
 . ششالوط یرلهطا ۰ یول
 یتالوصحم ینعانم «ی وق كنسبه

 ینسەصح كنیر یه « شا قیقدت
 كموع .یدشلا نان ا اکوا

 ینعی) هنالا 4٩۰ یسهیونس هصح
 وا غلاب (هشوظ ۷۰

 اظن كسیدتس را هرابو .یدرویل

 هد(سولهد)هرزوا قلواهدنتلآ ٦

 ۸ ۲ الج ءیومع .دات «قیفد دم ا



 یوم خیرات ۱۹

 اجا دان رپ رضي هتیدزوا یقالخا .كساینازواپ ںاترفظم وب . طقف
 هطراپ-ار, یداع با هتشبتفآ رظن كراروفا كنسیدنک ,ساینازواپ .یدرویدیا

 (زوس) گوا رلیناربا ییدسا ریسا «:(ینازب) .یدشعونوا الماک ینغیدلوا ی ارق

 ۳ امامت فارس «یتاح زرط كنارگ «یاداع كنسلارق یارب

 سبایو نیشخ كنهطرابسا یرلهحول بذاح وہ ساسنازواب « رارومتالک | ی راهئشن

 ۳ واق یتراق اح زرط نارا داق كردنا هنیاقم هل ظا

 تابسام هلبا سخرس «رويلت ربلما كوبوناهد نح سانازوا .یدروییدیا سح

 یدصقم كسابنازواپ .یدرویتسیا كعا جاودزا هللا یزبق كردبا سیسأت هفخ

 هناتسن انوي نونو ہدیدنک « كئريو هتسهرادا دی كنم رادمکح نارا قاتسنانو

 یهدتصم یدشعا بلق طب ر نوش هلما وہ را سا-ازواب . ىدقملوا ناربت

 ق غرم : نوتبسبندنسیدنک یرانا یساع ولوب هدنالماعم هنادزاب هرلبلهطراسا

 هلا ییدیتسی رآ هدیسقامتم ءراشعا تدوع هم راتکلع رال کا ہلیارلہازە و وله

 4۷۷(۰) یدرلشلا قاحتلا هنساعا ود كنومک

 هدوجو بالقآ رب كوو هدنسیسایس تایح هطرابسا یعاها وب كساسازوا

 - راپسا «شعا نییعت نادناموق رب هقشاب هنر كساينازواپ ۰ هطراسا .یدشمرتک

 . راقفتمطقف .یدشمهتسیا كّعا هظفاحمهلتروصوش نت اح یهدادناموق و سا كنهط

 هظفاح ییقثافوب نال واءدنتحم هل واقم ءرایلەطراپسا .یدرلر ویلوایضار ًابمطق کوب قترآ

 ہدایقنا تحت ین راقفتم كسخرس طقف ءرارویلا هزوک ییانراص هل هحالس نوجما

 یفطوبح هدكسیدیخینوتهل لارق رکید ندباتکرح وضغوط هالاست نوجما قلآ

 . .رایسارارابتخا قنرا .یدرویقارب دیمون نوتبسب یرلنوا یسالوا شا ادف ههر

 یرابرہشم رورپنطو كغروكل «راشمالشاب هالوا ریکلد ندنقالخا داسفوب كنەط

 1 .یدراشمراقج ندلا هدییک اح یرلکدتا هظفاحم یشراق ههنا

 : نئ یر تیک اح ہدافتسالاب ندتصرف وہ سیدیتسیرآ 7

 ٍ نمشد لوا ندنسه راح (لہالب)اتاذ .یدشمهتسا كعا نما یی یا

 ۱ هلعف ندءهوق یرکف و هدیدمش « شع ولو هدرکف یلکشت داحآ رب یشراق هکرتشم

 : وب كسی دیتسیرآ راینانویرکید یالوطندنناها هنطو كنلارق هطراپسا ىدشملا جارخا

 , ردراشملاهلاوج هسیدیتسیرا ینمیظنتكن هدهاعمیتح ءرلشل|لوبقهلبا ارآ قافتا یت رکف



 ۱۲۱۱ سیلش رب بس لابقا رود كەتا

 (ردهدنسهزوم ایپچ وا) (كسیل هتدسقا رب ) یشاب كسەمرہ 7 ۰ ۱

 نومک و سیدیتسیرا كرلیلهننا هرکوص هنسر یتح. یدرلشلا باستک | هلماع
 -ازواب ءروسد |قاحتلایرهلاغ + ہدكرلیلزە و وله هند ەن ۳۰ نان ولو هدننرعم

 ° رکو ص ندکدتا درط یرلینار | ند( سیربق) اعان ود وہ ناولو هدنسهدناموق كساش

 . یدرولواقفوم هطمصهلَسر طظ م و رش (سناژب) یش ما زاغو (هعلق قانج»"



 یوم خیرات ۱۱۰

 ہہدنفلن وزواهرتمولک ۱۱ «هدنعافتراهرتم ۸ ,هیفارطا (ہری) «شماباع | یارو

 .ید شمر دتا هطاحا هلراو درب ناک ردق كحهک هبارآ يا غ ناب ندب رزوا

 وج :هلراربمد راشاط نوتوہ ہ شما هل رلشاط یرا تاغ یلهشوک تزد راوید و

 . یدبا شلدا ظر رت هيرب

 ناما هدهلصاوم رب نیما هدننس ناجل هلا هننآ «هرکوص ندک 5 دلدبا اشنا نامل

 ہلەف ندهوق « شما مظن سەلقوتىسمەت الب كەل صاوم و . یفہال كعا

 تیک اح كنهنثا سلقوتسم# .یدشلوا- تمسقهسلق ره هلا مل درک

 ج كس وه هروسدا وزرا یتساشنا یک ۰ هنسیه نوجما نب ات ینسەی رحم

 ۲ . یدرویلیا هارا تالق هراهاع هدنوحما

 ۲ رللاخ (لاقبم) هکیدبا ہدەرص ییدلدبا ارجا تامِکحت وہ هدەنتآ

 ۔راچسا ۰ یدرارویشیلاج هغمراتروق ندنمکح نارا هدیرللنو ز + زر

 .هلتهج ییدلوا لکشم تیاغ كا هعفادم یاو یهدنلحاس سا «رلبلهط

 « ریمزا «هچوف ۰ تهلیم طقف . یدراروییدیا وزرا ین رلمشلرب هناتسنانو كرلنوب

 ہتشیا .یدقمار هرلیناربا نوتبس ییلوطانا «كمتا بارخ لماک ىنا راقیلاه و

 زار هدنوحا كم و طقف «رلشع امنع هغمرات روق ہدیرلیلینو ی لاا نديدس و

 .یدرا ٹا كا تگ توق اھد

 ٢۲ تک نا دریاو الماک یزکد راهطآ هرکوص ندترئظم (لاتیم

 3 ارادی اروب هیلعءانس .یدبا (ایکارت ) زکلایهدوا هسراورب رب نالاق هدنلآ نمشد

 13 رلپنانوی .یدمزال كکود هیلوطا آ ینرارکسع نارانوتوب «قمراتروق ندرلب

 ۲ یون نوجا خم ازت یر ندرت هنیزاغو هملق قانح كرلینارا الوا

 ۳۱ توت ابا دخ یو , یدرلشمردنوک ولبف رب هدنسادناموق سیدیخ

 ۲ كا (ز٭وہولە)یرلیک شمتا تدوعەجن روک ین دلوا شما اه هات یهفیظووب

 ۰ «رارویمهتسیا كمنا افتکاا ہدەلردق وب رلیلەنتا هلباسوستناسق طقف . یدنمرتک

 . كعا دادرتسا ی(سوزهوسرک) نانولو هد رهرادا یدنک هلمتقو هسزالوا چیه

 رج هللا ۱: ود ہے نوجا نما یدصقم و رلیلەنتا . یدراروہ دبا وزرا

 ۳ ۶ تا را دما هرصاحم هد(سوطسهس) ینادناموق (سوزەنوسرک) .رلشما

 ا ی هبرح تیک احارابتعا ندخحراتوبرلباهننآ .یدرلیل وا قفوم هطبخ ًالهاک یىی اوح



 ۱۰۹ سیلق رب س لابقا رود كەن

 یرازوس وش كرەلک هنسلم هطراپسا زالا لآ ربخ یفیدنولوا اشنا كروس
 نامزیرلکدهتسیا كملکج هنیرلیک بوقا رب ینرارہش هلیتقو رایلهنآ » :ودشمب وس
 .«! رانیسشیناط نوجما كا اشنا یتراروس یدمش ہکیرایدشیناط ءرلیلهطراپسا
 روس كرابلهننآ ناولو یراقفتم ہرایلەطراپسا هنیرزوا یرازوسوب كسلق وتسە

 ر ۹ 3 س١
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 یی ون خرات ۱۰۸

 «یرلشاطرا یکرم «شمالشا هشیا یلاها نوتوہ نامزوا .یدشلا صا یلدا

 .یدشمالشا هنساشنآ روس بو ال وط هسراوه مه «یلکه راد ومعه :یرلئوتسدمعم

 9 و ر لاک ایج .ید رازوبمتا وزرا ًامطق وب رلیلهطرابساطقف
 ۳ صخ صر ههتتا هدرالهطرابسا ہرلشمریو ربخ یتیفک بوشوق هه ەظرانسا

 ہدنجراخ تنهروق» :رارویمروک موزا جبه هنساشنا كروس رلیلەطرابسا .یدرلشم

 نوجیا رارابراب اتداع كا مکح رهشرب هلو کن وچ .ردیلمهعا مک رہش رپ چیه
 یاکحتسا یتبقحاا كناتسنانوب .ردکمد قمالرضاح یمەطقن دانتسارب ہهعلق رب نهتم
 . ید . « رازامر دانا یهسمک چیه هارو رالهطرابسا . ردزهنوت وله

 كزەنویواەب هسرلرتسیا رلیناربا ہکنوچ . یدلکد ورغوط یرکف ون كرایلەطرابسا

 هاا هل و كرلیلەطرابسا ات یدرلریلس هدا جارخا لک هنسهطق كس

 راو د کهدنفارطا ها طقف .یدشا سح هدییلقوتسمه ی رلقجانولو ہدەیصوت
 قعازاف تقو نوجا ییدلدا اشنا ہدەجرد كحهدا تمواقم هرلیلهطراسا زونه
 هرلیلهننا ین رلمهمر و در باوح هرلیلهطراسا سیلقوتسم .یدروسدا باجما
 صخ س یتسیدنکه ب یلاهانوجما كمروتوک باوجهرلیلهطرایسا ءرکوص ہشصحتا هیبت
 یعارواط یغآ تان نوجما كمربع قو سلقوتسمه . یدشمر دا باا
 هدششت رب چیه نوجما ترایز یسلح ہدەن «یرلروف ه ہدمرکوص ندک دلکب هطرابسا
 : نامز ینیدلوروص ییدعا تراز نوح یرلروفه هنسندنک تح . یدشماع ولو

 «یدروسد«.ردراشهکیع یالوط ندشیا ر هکلاعحا .مرویلکب هد رلنیسلکءرلشادقراد

 نوتو «رابتخا .جنک .قجوچ «قلوح :كکرا ٠ نیداق ہد تا هدانا و
 ء راشلا ربخ هلبماع یو وای هطرامسا . یدروسشالاح هتساشنا كروس یلاها

 ندامزو یتلادتعا چیه سلقوتسمه طقف . یدراشع ولو هدّساکش هسلقوتسمه

 یفودالوا بولوا ورغوط كلوب تح « شمهلیوس ینفیدلوا زسساسا كنداوح وب
 فیلکت هراروفهین رامردنوک یلهترابسا چاق رب هبهنتا نوجما كمروک ہلیرلزوک
 ءرایلەنتا ہدسیلقوتسیمەت هدهرص یرلکدردوک مدا ههننآ رلبلهطرابسا .یدشمحا

 . یسمهلر وملاص كرلیلەطرابسا ردقهجنلک یدنک كرەردنوک یشک چاق ۳ هحیلزک

  هلیتروصنهر یرانوب هيد رلنیسهمعا قلانفرب هتسیدنک رایلهطرایسا «شا فیلکت
  سلقوتسمه .یدشلوماتخ "الماکیماشنا هلروسهدانناو .یدشمهتسیا قمر دن ولو



 ۱۰ سیاق رەب ےس یابقا رود كە

 رارکسع نوچیا ییدردشیکد ینرارپ ًایداقم هرلبلهنتآ ساینازواپ ہدنراەبراحم '(نیمالاس) و
 كا اقا نسح یهفیظو E نسر ورا هنس ہن رزوا تو «یدرلشمالشاب کما تاکش

 .یدشعد «اردرب هطقره نوجما هسمیکرب نهتسیا كل اهظفام ردقهبجنلوا ی هطق ینیدنولو و

 دصقم هدنامژ هو هدر سه هدنسه رادا كرلنادناموق كوو وب هتشلآ رانا

 .یدراروسدا زارا قلراک ادفو رارقو مع کد «تراسح نوجا تمدح هکرتشم

 (ردهدخین وم) یسەہج كنب دیعم ںی ا

 ءراشما زارحا ینلئادناموق ہدەب رح روما هلا ققفاوم كمو مم هسا رال هطرابسا

 ۔رایسا ہدەدب رح ییا یہ . یدراشمەمەدبا قوفت هرلبلهننآ هدهسندم تعاحش طقف

 .یدشقارب زسدادماو زکلای یرلیلهننا یراتلاطب نایملیشالک | یاسا كرالاط
 راراک ادف داس روا و سادس وهل یامرهق لیون هدند را ٦ هقہقحلا یف

 ىدا اح تعاحش هدایز ندنرمص ورم دن یرلت نم .هناک كرل و طقف .یدراو

 كرل هنآ هدوا .یدراو بيسر زکلا ہن رل اطا یهدنراب رحنا را ك رلیلھط رابسا

 یرلیدنک هنلاع نانو رایلهطرایسا . یدبا یرلمهمهدا لمح ولرد رپ ہنیراثیبلاغ

 . یدرارویہدیاوزرا كنا رصح هنسراپدنک یتبقثاف نوتوہ ۰ رارویتسیا قلوا اح
 : شمالک ا ہلبماع ین رکف و كرابلهطرابسا سیلق وسه و 002ھ07 3

 لسوت ہہابسا قحارد ولو یلتوق 38 یراق هب هطرابسا یەنن|

 . یدشمرک هلا رازما رخ رب اندام هلآ "رک وس ندنرابرح او رر
 كنیلاعا نوجما مکحت هلبا روس رب نیتم ینفارطا كرهش ہدرما لوا سیلقوتسیمەت ۱
 اشنا راود رب دانم هدنفارطا تا .شلوا عئام هرمنا اشنا یراوا یدک 8



 لعف یجحدرد

 سیلقرە -- ی ابقا رود كەتا

 یو“ ۷۹ داللا لق)

 نوت هدنلاع نانوہ كنەننآ یمەیسایسس ۂجبقن كنمرابرح نارا ا
 اأو. یدخلوا رادم تما سک تقف م
 نان و طقف .یدشعا زارحا ناتسنان و نوتو یت رفظم یشراق هتسهادنتسم یالرتسا

 را هدوا هکیدراو موق ری زکلای نرتسوک كلکوم وب ہدایز كا ہدنحم ا یماوقا

 یراوزرا ی رلقفتم هد(نیمالاس) :شئازاق رلمل هتنا ی رفظم هد(نوطارام) .یدىا

 هدنسب راح نادبملاقمم :شءازارحا هلروز ی رفظم كرد اروم هب هب راح هنفالخ

 هس ولت رطف یرایلەننا ہدانلاوب .یدشللا راصحن ہرایلەتنا هت فرش تسلاغ نوتوہ

 ۰ سداتلبم هدرلنا هکیدراو کد كوو جوا ندا هرادا و قوس ہللا اھد 2 صاخ

 ۰ یدا سلق وتسمه و سیدنتسب رآ

 کلیکی رجب هدسیلقوتسیمه .یدشمرتس وکی تعاجش نوتوہ هد( نوطارام ) سیدابتلیم
 نوجا لوصو هندصتم سالق وتسدم هت یدشعا زعم هلا یداجما رک و یراسخ 6 یشاسد

 ی رلةانقشاطو كلوا طقف . یدرودنکچ ندرابتخا هلس قالخا داف ىح «یطئاسو وارد ره

 ین رلب رح ناربا سالق وتسم هت .یدنا سدیتسب رآ هدوا .یدراو کد ۶ زکلا كح دیا لیدعت

 قنیدلوا یش لزیک كب كنوہ طقف  ینتجانولوب هدغیاکت رب ہی اا ہدیمومع عاتجارب بقاعتم
 سیدیتسیرآ داش «یتساع ولوا میدو هسیدنتسیرآ كرم و ندرب به یاما نو وب :شمەلم وس

 3 ندید طقف . یدرلشمهل وس ین رلقجالوا یضار هدكن غ دنک هسرروک قفاوم

 . كي هدهتلادع طقف « یهدیاف ك كركف و ہی اما نامز یتیدالک ۲ ین رکف كسلق وتسیم

 صد ندعا لادن هلس ٰیغیدلوا ترابع ندە كروصت و ی اما ٤ شمهل وس ینغیدلوا راغم

 ( زاغ٭ ) نوچیا قمریدنازاق ہرایلەنتآ الماک یب رح تیمکاح سیلقوتسیمەت رکم . یدشملا
 ( هه الپ) اذک !  شمزویدیا هیصوت یساملقای “الماک كنب راک یقفتم ناروط ہدننامل



 ۱۰۰ یرلب رح نارا

 ا ہلسماع هنس کد (نهسنهربت) و نا زا ترفظم ر قالراب دو لک هب رام

 مک ندنناقضت ینجا ناتسناو كوو رابتعا ندخمرات و یت رات ردشملاق

 .ردرلشملوا کاح 1 اما E دفس رحم یراینانو ایج و الاما «شلاق هدازآ
 هدلاح ینیدلوا امرف مکح قلناربت اھتاد هد( هزوک اریس) ردق هصنک هنامز وا

 رو ارس 7 ندرلقاقشراق قوح رب یلخاد :فاعتم ی رفظم (همیک )
 ۵ و وص 0 كنماع تم اج .ردشعا سس AG ەدەد(ساغار و 5 و

 ہد( سونلهس) و (یاغار : «رلشماشاب هدنحما تنوکس و حاص یرلیناتو بغ
 ندنتاقتضت كم و قرش انا ردراهسر تا هبلاع *ینابم قوح رب
 ینالداح ییناقو .ردشمالشاب کا یلاعت ہد ی ابقا مجم كناتسنان و زالوتروق رولوئروق
 «شمرتسوک ین دوج وم نوتوهرکفتم تیصخیدهدنرلرود تنوکسو حلصندیآبیقعا

 یراە وع هدب یک لا ا عیاد < : یرارٴا توعال كنهفسلفونف «كتعنص و رعش

 . ردشمالشاب کک مورحو هدرود و



 یوم خیرات ۱۰ ء

 هحط راق . یدرلبل هحط راق « موق یرلکدتا ه راح هد رع کرلیا وب .یدراروس دب |"

 ےہ ےک تار تاکلمتم کیدالی و هر نا ال ںوض را
 هلراکسورت# و رلیلادیل ءرلشَما ہدلآ ہد ین رللحاسی رش بونجو بونج كناينابسا
 ۔یدرلشمالغاب هفلوا نارمکح هننراج دیفسرحم هد درصع جنتا آدالیملا لب كزەشلرب
 ینرلتوطس و تردق كردبا طبض ینمسقربك طا ایندراس.ہلا اسل داس

 یلیئانوب یکدایلبحس لاحردەندبآ دیبزت

 .یدرلشما صرع هب رزوا

 ما نوچیا ضرعت وب رلیلهجیط راق
 ا نا یٹراق هاتسنانو كسخرم 5 ۱ ٠ر

 .یدرلشطا بات | یامز ینہ دالشابکمروک یاکوکسم كنورەیہ

 کک انا نل تارا رکا اک لا نارا هددرضو یہ غضوط اه

 یلایلیخسەیفام عم .یدرلشمتا قافتا رلیماس ہلرایلایر آ نوچنا قمروا هبرضرب یمطق
 . یدراروینولوب كلام هوق رب ہدەجرد كجەدبا تمواقم هرلبلهحطراق رلساتو

 توقر كو و یداحما كنوره یارت ) ساغارق ۱ ) ہلا نواهک یاربت دک اچ

 ییدلبابولغم یرلیناربا ہد(نیمالاس) یساعانود نانو هتشیا .یدروسمتک هدوجو

 .( 2۸۰ ) ردشلا بولغم یرلدلهحطراق هد ( ارهمیه ) هدتوق كووو هدهرص
 « ندر ۰ یسودرا كرليلهجطراق هدهرام و هروک هنتاور كتودورەه

 هدنتیعم كنورهت . یدبا ترابع ندنسهنیفس هلق ۳۰۰ ۰ هلیسهنیفس برح ۲۰ ۰هدیساعاود

 یراوس ۰۰ و هدا ۰۰۰۰۰ نولهک یناریت (ساغارق]) طقف . یدا زآ تباغ هدتوق
 ندکدتا رله رام كف قافوا هلرلل هحطراق نیقفتم . یدّیعا دا هقدلوا توقو « هحنلک لا"

 ڭا ارا ہدەراع وب رشا ارجا یهراحم نادیم رپ هدنکوا یسوباق (ارهبیه) ہرکوص
 2 خاتم ريالا بارخ مدیساغاود هرکوص ندکدتآ بولتم نسودرا
 .  هش رلن ذاق هزوک ارس نونو هت هراماد یسەجوز كل ول ہک تح هکر درلشمر و تیمها هجرد وا

 نانولوا برض بقاعتم یبرح «شمرو هه رح تازیھجت ینارهوجم لمکتقرالوا لاثتما ڈنومت

 . ردشلر و ییا (انهتهراماد) ندببس و هب هراپ

 ندیکسا « شما مکحم ینعقوم یهد(هزوک اریس) كنولهک یت رفظم (ارهمیه)
 قرا هرکو ص ندترفظمو یرلینانوی ایلیجس .ردنشمردنون وا ًایلک یلاظم ینیدبای

 ےہ. رم .لورەخىشدراق نەي هدننافو ئ اک یودرلٹلڈ تس ہو اک

 ییدلیا ارجا یشراق هرلکسورت4هدنعقوم ( همک ) نالوا راحود هس راض رعت یدامتم
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 907 یرلبرح نا را

 راب رح و و هل راب رح و ہیسایسس و هب رکف تیرح ندا نبمأت ی.دازت كماوقا

 ینلاغ كرلینانوا یسورغوط اهد . یدشلا لمکع هدناتسئانو قرالوا یسهحشن

 .كنهرکف تضخش «هبسیا:یتیلات كولمابا + ىدا ینرفظم ابا
 .تیمها هداعلا قراخ هتناهک و رارسا ۽ هنابهر لانا. یدقحالو تیاپت هلستراسا
 .تایح زرط كرلبانو هی رت رب هانهاو و ید هسیا .هدناسنانو ۰۰ یدراررو
 ۱ مدیا ناشی هل راسا دیق ینارکفنو

 یرلبرح نارا هيلع ءان . یدکج

 صالخ ندتراسا سل كنا ۳

 هدنساننا رلب رحو ناسا و .یدشلا

 ی بت و لاک :ربطاسا یو ق كتلم رب ہک ید رلشمالک [

 .یسالفا كنمرلنعاک (ینلد)هلیصوصخ .ردماقهلرلبقرت یعاجاویرکف «لکد ہلتناھکو
 هردو تسها نلیربو هنافارخو تاعنعتع «شمریدشا كاردا هلیماع ققیقحو هرلنا
 ۵ قمدتقع یراب رح نارا« سو هناقهه خرۇم یل هلم یی. .یدشعا طوقس

 غیداوا عناق س راقدلوا ورع وط بهرارطس درا وش و و ہدم رص یفیدزای یاده

 ودولا داضت الماک قترا یمەعدق تافارخ ك رانا و کنوح . ردن رابع ندمیاقو

 ۔ئرلبرح نارا هیلعءاس. یدبشلا راکفا ۂرادا هدنزرط «:ردشلک هلاح جنلوک

 یدشلا نامأت هدیه رکف تب رج

 هلیصوصخ . ردشطظا لیکشت نيمز هرارثا قالوا كب هدنناسدا نانو یرلبرح نارا

 یصع هدنراهنک نان وب یراورابت موظنم (لیشا) كسولخسا ندا كارتشا تاذلاب ہراەبراحم و

 رایسا هاتف او[ یهحوز كناراد هدر ندرلسهب ول الخ < ردشملوا رهظم هراشبقلآ

 ناشیر و مزہم كنلغوا طقف < روبتسیا راز کت داخ ندرلن داق یلسوغرآ و قیا ٦ یهط

 : رلینغم نو وب هدهدر ر رد د هزک وس ۰ روبلوا راتفرک هرللآ هجنوروک کیدا تعحر

 یھ ہدینراکفا « تلم ندا دادرتسا ی رح 5 كج هم لکی ا ہدنجما راربیتز رٹایکا قترا»

 ۰ رو دا رو رس نالعا هسد <ک 1 كح هدیا ناس ہدلروص 2

 نس!تملاسمتردق یذیا> :نوجما لی یتملاسم نان ولوا نالعا بقاعتم یبرح ہدرعاشرب رکید و

 . یدشل |تایسح ناس هدنزرط «.كاسرپرس ین راکچبج فب رظ كراهمغن یلتاط هربربتکر تور هراناسنا 3

 الو بوغ ہد زط ایزاکشا نما ای الفا او ےہ وچ یھکچ اھ و۷. و تو جس 7 ۳ ه ]ادا ی ان وب ف
 هب راح ہللاماوقا نایلوا یرلقرف ًابعطق ندرلیلایسآ هبرابتعا تاداعو ًأشنم هدیرلی "



 یوم خیرات ۱۰

 شعد « ۱ مروس دا دع روغا یمسا وب هد هتشلآ ءالعا كى » : سیدیح یتوت هل

 .یدشمر_و یہا تکرح هنساعانودو
 (سوماس «ماسس) قرالوا تکم ندرلاغ ۳۰۰ یماعانود نارا هدءرصو

 جفا وہ و رون ولو هدنکوا

 هدیسودرا ناربا او كلعےس
 ورغوط هنسهطا ( ماسس)

 دخا هد ور (لاقیم) نل رلیا

 نانویرایناریا .یدروبا عقوم

 رلا ربخ ینکیدلک ثكنساعانود

 هب هب را ہدؤگا دیو زالآ

 یاعاود ءرلشمهم دبا تراسج

 كن رازدزا ٠ اوس لعق
 .یدراشا بلج هنتلا یساح
 گرطانارھچ « هرق ین رایگ نچ

 .یدراشللا مکحه رالوپنارشینف
 یرلماکحتسا (لاقیم ) رایان و

 راشمقیج هبهرق زلکربلک هنکوا
 < .یدرلشلا یعاظن ه راح لاحردو

 یهدنرودرا هلا رللنارا

 نوجیا یراکدعبا داتعا ہراینوییٹ
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 «زاشلآ ینراحالسكرللماسس
 ام قلو غاط هدیرلیلت هلیم

 هدعل . یدراشمرد وک هب هظف

 دخا ہی داریم خط اشک

 هل اقم ہراےناوپ كردا عقوم

 هدنسهب راح (لاقم) .یدراشل |

 رایلەطرایسا ءندلحاس رایلەنشا

 .یدرارویبد|ضرعت ندنتهج غاط

 رلیلەتتا ندا ضرعت ندلحاس

 ررود یرارپس كرلیارا

 ۶ هسررزوا نمرود

 ہنیرلماکحتسا قرهیقار ین راشی
 رم . ردراخلو لخت

 و ی نان ولو هدنس ودرا نارا ات

 هدا قاحتلا ءرلبلاغ ہدرادن الا

 .ردشلواوحم الماک یسودراناربا ییدتادیم دحا ناطلس
 ینهاکودرا كرلبناریا راتاو نوتس یلنالبس

 رد لا ا قارحا "الماک ین راک ۰ راشعا امغ

 ی ارم هما
 لوبوب هدننالمکت خیرات كناتسنانوب یرابرح نارا

 :(یرلب رح ایدم)هحرلخ روم .یدشلوا زئاح یریئ اتر

 .  كنهتنآ رلهراموب نالوا فورعم هلیما (تایراحم هلرارابراب)و (یرلب رح لالقتسا)
  لمکت ربتاسد مهم كلا هدزوجما تیناسنا خرات یک ییدنلهنکوب یتسیلم زابتغا
 عیاضیقشدوحومو تیرحهدننلا دادشسا یرلبرح نارا .یدشلانمات ی راشتاو

 هوق . یدکعد یرفظم رب كونوب كنهيصخش تیرح یشراق هراهلتک عیطم ندبا



 ۱۰۱ یرلب رح نارا

 هده راحو هروک هتناور .یدرلش ناشی ر الماک یرلینار |هدنجا هحاس ر راط ول وط

 ناولو جراخ ندننادبم ه راح زکلا ۰ شلوا فلات اک ۲۱۰ ۰ ۰ ندرلینارا

 ۔رابسا .یدشملسہدباتدوع٭ یلوطان | تاعطق هد رک زدق ۶۰۰۰ هل اشک ۰ ۰

 زکرم !یدترابع ندشک ۵۲ هدلرلیلهتنآ ء٦۱ كرللههکهت ء۹۹ یتافلت كرلیلەط

 .۶۷۵۹(۰) ed 1 ہی هب رام رلهعطق ندا نکمت یتاعطق

 02 و هدننادم ھر ٦

 یلتمیق ت تاغهدنهاکودرا دكرلسار |

 سالطآ راشاقەمربص تارھوجح

 درک لآ رلحالس نم 6 رلقات اب

 ہدنوا كمنانغ و نون وی . ید رام

 یدسعم(سوهز) یهدایعلوایرب

 .یدعلدبا صیصخت هنود هزو هلبا

 ایہ و . یدشع ولوا اشنا ان نوتلآ رب مسج تیاغ ہدنوجیا یدبعم نوللوآ یکەد(یلد)

 قافا یشراق هنارا . یدعوضوم هنرزوا نوتس رب لکشتم ندنالس چوا شل راص هنربرب

 هرخ "لا یسایهس هنالب ۰ یدشلزاب هنرزوا نوتسو یمسا كموق ر زووا ندنماوقا نانو ندا

 7 ټکر ه )۲ موردوسه ( و شل ربتک * ( هینیطنطسق ) ندنف رط نطنطسف یروطاریعا سنازہب

 ۔ایوق "الماک یرلشاب كرلتالس ندا لکتن قوت ردد ادم دعا نا مولا . یدشلدا

 1 ردهدن و نامہ هزوم یشاب 7ر زکلاب ۰ ردشلر

 بقعل یشراق هناتسسنانوب هرکوص ندنتک الف هتهنالب ہرا در

 .یدرانشٌا رظن قرص نونبسب ناکام الیقسا یراکدتا ؟ ۰ " ٩
 یراقدل وافقاو اکو رہنا وب نالوا ردتقم هب هعقادم ہدلروصر قالراب یراتبرح

 ET ناریاهدیرلمنات و یهدیلوطانآ «رلشع |مایق ر یراددنگ یدمشنوجما

 یسه رام هب هت الا نوجا قلوا لئا هدصقم ود رابناوب .یدراشمر ورارق هغمرا روق ۱

 یلوطاا كرەر و اءاتودر هنذیعم سندیخین و4 ی ەطرابسا هدد رمص يیدلدا ارحا ۱

 . ( سولهد ) سیدیخ یو هل : یدراشمردنوک نوجا قلوشت ہلایصع یراباوب آ

 .یدشٌما نظ ولوط هل راک نمشد قی اوح نونو « نامز ییدلک هنکوا یسهطا
 نمشد چیه هدرلف رطوا غکكرەلک هتساع ای ود ناتو یر ندنسلاها ماسیس قہ

 رلن ادناموق نامزییدهلب وسینغح ال وا قفا ومیسم ہل رايا كىا ان ود هیلعءاس ءینغیداع ولو :

 « ؟هنلدا كنس » :هرندر ه یلماسس سیدبخ یو .یدراشماع سا وارد رب اکو ۱

 هزعد رد (فادناموق ودرا ینعی) « !طاررطسب زهکهه » :ییماسس شما لاوسهمد ٦"

 یشاب رپ كنوتس یلنالیپ یهدننادیم دجا ناطلس



 یوم خیرات ۱۰۰

 كنسودرا نانو سوینودرام ہدمرص ینیدالسشاہ ہیاحتوط شن وک نیلحابص
 ضرعت بوک ندرهن هتسسودرا لاحرد هجوروک ینکیدلیا تمجر ورغوط ءراغاط
 ولا ربخ یتضرعت ورغوط هرابلهطراسا كرایناربا ساینازواب .یدشلا سا ینسعا
 نانولوب هدنتیسات نارا رثیلهننآ هدانئاوب طقف ءشمربغاج هدادما یرایلەتتا: زالآ
 وش . یدراشمهمهدیا تنواعم هرابلهطرابسا نوا یرلقدنولو لوغشم هلرامنا وب
 1 یدشلا ماسقا هب یبا ه رام هدلاح

 لوا ندزامالشاب هب هب راع اهد ساسازواب هدحانح یتید ول و ك رایلەط راما

 ۔رغاب نوجیا قمالک | ینکجەیمتا بودبا زارحا یتیقفوم ۰ شمتا نابرق رلناویح
 رارکت هجنوروک یکیدمتا تلالد هتي رفظمكراقاص غا طقف .یدشللاهتباممین راقاص
 « راشمهل رانا نوتسب رلینارا هسیا ہدورض و . یدشلوا لوغشم هلکمسک نابرق

 قوا «رلیلهطرابسا ندنسبرک راربس كردبا زكر هرارب ین راربس لومعم ندشماق

 هنیدبع» اره یت رازوک ۰ برطضم و سویأم ساینازواپ .یدرلشمالشاب هقمربدغا
 درغاب هدنابرق لوص تیاہن .یدروسدا ماحرتسا یتسعنا دادما هرلینانو «شمکید

 یرما موج هرلرکسع یهدنتیعم «نمروک رروک ینکیدتیا روهظ دعاسم كرلقاص
 .یدرلشماتسواتل آ ین رارپسنوت و قرالیت آهن رزوارلیناربا رایلهطرایسا «سشمر و
 تمواقم هل راسح لاک رلیناریا ۰ یدرومدا ماود هسکوک سک وک هراحم قترآ

 که راح لیاماظتنا .رارویمالوبرپسرب چیه قجایالقاص یت رلیدنک طقف «رارویدا
 هعطقر ولبوط هل رلناقلاق نیتم «یرلقارنم نوزوا هسا رلیلەطراپ۔ا .یدرلرویملہ

 یرارکسع ہدیزک كا ۰ شمنیب هنا رپ ضایب سوینودرام .یدراروییدبا لیکشت
 5۹ 20 ترا دا تات . یدروسدبا زار ا تعاحش هقيقح ۂدنئاتروا

 ہنی رلھاکودرا ظوفح هلرللوپنارش ءرلشمالشاہ هقملیغاط نوتبسب رلینارا زمنا ردا
 ہٹیوروی رب عیرس یرلیناربا رلیلهطرایسا ہدمرص وہ .یدرلشللا رارف ورغوط
 ینکچہلیدبا ضرعت ہللروص ہن یشراق ءراعقوم مکحتسم طقف .یدرلشعا ِبیقعت

 ۰ :یدرلشمروک جوزا کم هک یرلیلەنتآ نوجما یراکدملس

 ٢۸ا بیت ی اناا .لزطاتآ 'ہرالکا دتا رکید كنه راح
 | هقجا راکیدک شینک ہدنرارپس نبتم كرلیناربا كرەشلرب ہلرلیلەطرابسا ہرکوص اهد

 هلرلءارآ و رلقلغآ كردا ارجا ضرعترب رومو ىطق تیاہن .یدراشاوا قفوم



 ارد تی کک مر وو ے

 ۹۹ یرلب رح نارا

 هحرد كج هيم هدا تموکح ۂرادا ,ساینازواپ .یدبا ساینازواپ یلهطرایسا ینادناموق

 .یدرومدبا هفیظو یاغا هنر كنسهدازهجومع تان ولو جنک

 .هدهکال یحانج غابص نالوا یلفرش هدایز كا « نامز یرلقدآ یماظن ه رام نیقفتم
 ۵۰۰۰ یرلتوق ناولو هدحانح و كرل ل هطرایسا . یدرلشع | لات (رلیل هط رایسا) رلملاس وم

 .یدنرابعندطولبه ۰۰۰۰ هدنتسعم كرنا ا :تیلبوھڈوہرەب ہہ تل وه لهطرایسا

 هدخانح لوص یک لم لد رائل هنا فرص قرالوا هدنسهدناموق كسيدنتسیرآ هدحانج لوص

 هب را نامز 4 ہدکلرب هل رلبل هط رایسا ہکن وج .یدرلشغا وژرآ رایلە هک ہدایز كا ینع ولو

 ین رلت رفظم کهد( نوطارام ) هسیا رلیلەتتآ .یدراردبا لاغشا رلنوا امئاد یحانجو هسرردبا
 سیدیتسیرا ی هلئسم تباہ .یدرارویتسیا كا لاغشا یرلیدنک یحانج وہ كرهروس ه یرلیا

 هدو .كدلك کما ه رام هلنمشد۔ ہ لکد هنساغوغ عقوم هارو ز » : هريل ا: کا لح

 هنبوصت كرلبلهطرایسا ییهلئتسم ء شعد « رولوا یلفرش كا یساروا نوجا مزب قەسرو ولو

 . یدرلشغ | نيست یرلیلەنتآ هحانج و هدرلللهطرایسا . یدشمفارب

 «تسل وه یه هک ۱۵۰۰ هدرلن و .یدشلدا کشت ندرلینانوہ راس یسهعطق زک

 ۰.۰ وک ۳۰۰۰ « ییسو هموخ روا ٩۰۰ « یاراغهم ۰ و 5

 < ین وییمه KL « لتنوبلقف پا « ین ہکیم یم < ین هزهرت ۱ ۰ رود

 «یانولانک ۷۰۰ «یلداقو ۸۰۰ « لاک اربمآ ۰۰۰ ء لسکلاخ ۰۰ ۰ یاسرهرآ ۰
 .یدبا یلتهنالب هد ۱۰۰ و لوك أ 0

 0 یدراشمروط هب یشراف یشراف نوک روا ماع ندعا هب راح چمه ود را یا :

 هترفظم زارحا ولرد رب طقف «رویلیدیا دقت رلنابرق ہرادوبعم ہدمدفرط یکپا یه

 نارا .شمرو رارق هضرعت سوسودرام تیام .یدروبعا روه هراما رب دعاسم

 .یدشمر ورخ بولکهنسودرانان و سوردناسکلا یلارقاس ودک ا ابی کرا وب كنسوودرا

 مہات هیرادمکح نارا مد اتا .هلراناریا رایلهطرابتسا هدنماظن "۴
 هنسه رام زرط كرامنار | رابلهتنا طقف .یدراشعا تباصا هنسشراق درا ار

 ۔ربخ یرایلەنتا هنر كرابلەطراب۔ا سامنازواپ نوجما یراقدلوا فقاو هدایز اهد "

 یخ. ..یدهرتک,یرابناریا هتششراق كرا طرا ا را کب هدسوس ودر ٦

 .ازواب « هحاباق "الماک ینم ییدتا كرادت وص كنسودرا ناقفتم .یسراوس نارا
 ردق هتعقوم (ههنالب ) « هدنرزوا لو ندیک ء(زەنویولە) ینس ودرا هحک وا ساش ا

 .هدیا ارجا هرونام رب ینا كنتاعطق زکیم ہدانثا وب طقف ,یدشلوا روبم کمک "
 داب وہ هرک وصاهد :شمرو تسس هتماسشا ههحراپ چوا كنسودرا نانو یسمهم 1

 . یدرلشلک هلاح كحهبمهشارب اهد رپ راهچ "



 یوم خیرات ۱ ۹۸

 دقع یتح . یدرلشمامصآ هلیب قالوق هنفیلکت حلص رلیلهنتآ رفس وب «شمردنوک
 هرک اذم هدهدنقح ینیلکت" كسوبنودرام ء سادیکیل ندنساضعا سلج یرلکدتبا*

 ءرلشمر دل وا هلشاط یہادکلا رهنلتدح نوتس رلبلهنت | نامز یی دیا فلک یتسلدا

 .یدرلشل | فلت الماک ین راقجوح و ییسهحوز كرداموخ خوا هد ی راس داق هس

 قترآ رلیلەنتا .یدرارویمقیچ ندنزاتکلع الاحیرلقفتم هل رلبل هطزابساطقف

 هدنرصوا « رلشمردنوک مدا .ههطزابسا نوا قعالکا یتکیدلک قامز دادما
 ندنرلتکلع نوجما ینیدلوا یرلبطرو كرلبلهطزاسا راروف# ندنا هژادا یکلع
 كرەیمریوباوجر چ به یطق نوک نوا ماع رلیلهطرابسا .یدرلش | نایب ین رلقج هیماق.ح
 : 0 +4.۰ كرهر و رارق کما هعفادم یزلیلهتنا تفاهم . «راشمالایژای ناصخ ضس ا

 و . یدرلشمردنوک ودرا رب ندکو سره 0 ۰۰۰ و تل وه یهطرابس سا

 یدوحوم كنودرا هدهاسوبو ںویولو طولبهیدب ہدنتیعم یلهطراسایه هدودرا

 ۱ ۱ . یدرویلوا غلاب ٭ ۰
 كن رلیدنک كردیا تعجا سص هراروف هت هدهرص وا یر قدنسیلاھا هل کن هروک هتاور

 قافتا هلرایناربارایلەنمآ دیاش» :قح.«شمهلوس ینٹیدلوامزلا لاح هممیرلت | .تنواعم هرلیلهنت 1
 زکهسشا اشنا راربس "لماک ردق هنجوا روا ,ندنجوا رب كخزرب زس. نامزوا هسرا رول وا كِج هد |

 شعد «.رارولود ر رب قجا لاح همه نوجا: تامریک ہہو بول رلسنا رب زکسزاماا یثرب هنن

 .ردشلوا بس هلتروصو هنرلغا كارتشا ه رح دلایل هطرایسا و

 یرلرپس«شقاب یرهش نکراقیچ ند(هننآ ) سوینودرام
 ۔اوس ء هرکوص .یدشمتا ناشیرہو بارخ یرادبعم و

 ه ( یوئه ) یتسودرا نوما كملسالو نیمز رب دعاسم اهد هنناکرح كتنسر

 مکحتسم هد( هنهنالب ) سوینودراع .یدشعا فقوت ہدنراوج (ههنالب) :شمرتک
 ۰ هروک هشاور كتودورهه لا قانو 6۰,۰۰ ءروبدا یتا هاکود را 7

5 

LDیس هاگ ہی' ربع  

 .یدرولوا لوغشم ہلقمالرضاح هب هب راحت نوار ۷۲م ۰ +

 ( نورەتبک) « هنسیشراق كرلبنارا هدیرلقفتم و رلیلهتنآ . رلبلهطراسا

 ( یاغاغ ) ہار نوجا ینیداع ولو وص هدراوح ط 2و .یدرلشمشل رب ہن رلترص

 3 ۱ تم وھُ ۸۰۰ یوق ثكنسودرا نیقفتم " یدراشلوا روح کا ور عوط هع

 ه را هلرلغراق و رلقوا زکلاب رلن و ۰ یدک نددارفا زسھرز ۷۰۰۰۰ و

 ودرا .یدروسدا لکت هعطق رب لقتسم موقیه هدنس ودرا ناقفتم .یدراروس دا.

 یی ا ا 7



 ۹۷ یرلبرح نارا

 رونما كا باواعت اهدیدارف یمعد ةو اوف قلع رن سالار ۲

 .یدرلشعا اشناربسر هوب یخزرب ( تنهروق) «یرلقفتم هلرایلەطراپسا . یدرا

 ندزهنویولهب « راثوب
 ۔و ین راتکلم ندامقیح

 كما هعفادم ندار

 رابلەنتآ .یدراروشسا

 هن راک رایناریاهسیا
 هسد رانسعا الشتسا

 اهد كن رتکحلم

 كما هراحم هدنسپ رايا
 . یدراووسدبا وزرا

 رلیلهنن آ سوینودرام
 هدنش رایلەطرابسا هلا

 ندفالتخا و دوحوم

 .هتنسیا كم هدافتسا
 هدانا و تح . یدشم

 یر ندهوا ہرایناو

 ہام ندا هدرور تبح

 .دناکلآ یارقاس ودک

 كرەلکردق هب (هنت ا)سور

 ہنمان سخرس یرایلەنت |

 طقف ,شلا توعدەقافتا

 (ردهدنویاه ۂزوم) تسي راه ی لە رب ل وق ًايعطق یر

 . یدراثمرو ربخ ہدەرایلەطرابس۔ا یفیلکت و و « رشمهعا

 ناو یدشمرک هب ( ها ) ها.سودرا نوتو هدرام كليا ءسوینودرام

 -ودرام . یدرلشم لا احتلا هنسهطا (نیمالاس) هدیسهلج هراشمقبح ندرهش هن رایل "
 مور رب یلەعلق قانح هنسهطآ (نیمالاس) نوجما كمت فیلکت حلص رارکت سو "

 ۷ ۲ دلج «یوع#.رات «قیفر دعا
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 یعومع خیرات ۹٦

 وہ كخرس رلینارتا نان ول و ہدیمک. رد 6. ردهدز کلا قلب مایح ءزکسکچهدناتائا دیش

 وش کوب یک لرانآ ہزکدررپ رر ې رلیدنک هدیسه «رارولوانیمز واز هنرزوا یرازوس
 ندنفیدراتروق ین احالوا هدنتلصاوم هایسآ سخرس .ربلک هنایس "هتل وپس لاک هجع هلفیفخ هل وص

 بس هن وڅ كرلسارا قوحر هذهرکو ص ۳3 رو لیلکارب قوتلآ هننادواق كن ییالوط

 هاو هک دوس ان لاحرد نوجا یب د دارا

 ۰ :یدراشمامالوتروق ن الا اوہ

 نوجما ترشابم EE E كحولک ؛ودزآ

 ۔رکسعەب ر':زسطابضن |انالوقوص ہلحابربق هه راح ز یک رس لاق هدناتسنا و

 رکسع نالاف هدتعم كسوسودرام . یدشمروئوک بولا یرارکسع مورحب نده

  ترابعندرابلموت ه هلراملاملاست یهدناتسن ان وب ی امش یکر اساس ءرایلایدم ءرابناربا هسیا

 نخر .یدروہ هلل وس ین دلو غلا هل ۳۰۰۰۰۰ یدوحوم كنهعطق و نوو . .یدا

 .یدشلابتر هدنساووا (ابلاست) ینغالشنق « شمریتکە هنسارح (ایلاست) ینو درا مظعموب

 لار ۰ اپ یرلسنارا الوا کوس ندشیفظم (نيمالا) یر
 وا .یدرلشمهتسلا كل | ضرعت ہدرلغاط یهدنسرا (یوھد هلا (كستا) هتسودرا

 نوک ر.یدروینولوب سوطوربموت هلق ی ەطرابسا هدنفلنادناموق یسودرانا و هدهرص

 نیک رح وب كرادوبعم هجر وک ینفی دلوا عقاو فوسکەداننا ییدتہاتدابعءسوطوربموهلق

 .,یدشمکح ورغوطهنس راجشازهن وی وە لاحردیتسودرانان و ؛شمالک ی رلقدالوانونع

 کرس ندکدتا ا مغل یت راوح یسهطآ (ه وار هود نانو هدهرصو

 صصخ ه والوآ ی ہد هصح ر كانغ .یدشلدامس قت مانع نونو رک ا نمالاس)

 .یدشلو وقهس دعم (ییلد) تام یزوموم رک فلا ادا

 كلرب و هرلندا تمدخ هدایز لا هت رفظم زارحا ندرانادناموق اعانود هرکوص اهد
 ۔هزوب یدوبعم رازکد ینافاکم یحرب ندرانوہ .یدشلدبا نبعت تافاکم ییا هرزوا

 یدشلر و هسلقوتسنمەل هلا توک ا هدتافاکم یتکاآ ۰ نتعازاق نودس

 هدایز كب ندم و رور نطوو «ش | تراز یب ەطرابسا گه تدمر سالق وتسدم هآ

 هرزواقلوا ہداعلا قوف تمرح ر هدنقح سالق وتسدمهت رلبل هطرایسا قح .یدشمروک مارتحا زاغآ

 بک هرزوا قلوا تافاکم هنن راهمو اکذ راشعا صیصخت هن وکر ی هنودرک قالراپ كا

 هتسەلئاع كو وہ كا كن هطرابسا هدنندوع ندهطراسا .یدرلشلا ادها لیلک ار ندنلاد نوتز

 ییدلک هبهننآ هک لاح . ردشملا مییشت ردق هدودح ینسیدنک یراوس زوب چوا بوسنم
 یفلنادناموق ودرا رال قح هردرلشمهمر و هلس تىما هزب ز وس كرلق وتسم 4 یلاها نامز
 .ردرلشم اميدون هسوستاسق یبقر رکیدهدنفلن ادن ام وقام ان ود «هسیدیتسیرآ یبقر كسلق وتسیم 47

 یوم اا نانا و



 1 یرلبرح نارا

 قوح رب ہنقیعم ننشینیر+ ؛ شلاق هداروا ہزرفم یرلقدراقیح اطا

 و هروک هتاور و ىدا فلت الماک یرلنو «شمقح هب هط [ یر تل وه

 !یدهلوا وع یک و هدندرلسان و +۰ ندرلسار | هده راح

 راظتنا هنیزاضرمت م یی زا ا نو یا ا
 کشف هدنلحاس (كسا) .هدنفرط ر وا كزاغو .یدراروسدا و یک

 هللا هرق كسخرس سک ره ءرویلوروک یراقدالغاب ہنبربرب ینرایک هیلقا كرابل
 یتح .یدرویلیوس ینغیدنولوب ہدنرکف كمااشنا ورپوک ہدننیب یسهطا (نیمالاس)
 یساعنانود نارا*زاموا رولوا هحیک طقف ,شمع ہلزلقلرضاح و به نوک نوتو

 ٦ث .یدشلوا ناهن ندزوک ندا وتوروک ر چیه

 .هطا (سوردا) یاعانود ن وا قماشار قشس كسخرس یساعاود نانو

 راما دنع یلح رب زارکت زانادناموق هدارو نح. کک
 دریا بودک هن(یزاغوب هعلق قانچ) هورغوط ندورغوط ہدسلجوب سیلقوتسیمە٭ت
 .ىدعللا فیلکتیتسلدبا بیرخت كنبرلیریوک نوجا كتا عطق ىج ا رای
  هدنراوج خزر یتسودرا ناربا رلنو .یدراشعادر یرکفو رانادناموق رکید طقف
 قمر دشالقازو|ندخ زر یسخ رس سالق وتس مە .یدرلر وم ەتسد | قمشالقازو|قرەقار

 هدرفس وہ یسونکس ییدردنوک هنساعانود نارا هوا هدنوحا كنون «"شمهتسبا

 هیر, وک یهدن (یزاغو هعلق قانح) «سونکس .یدشمردن وک هنهاکو درا سخرس

 تصر تنش ف تسا رس كسخرتم هيلعءان : یکیدربخ زاو یراینانوی ندضرعت

 .یدکجهلبا رومحم هتدوع یسخرس ہللا هطساو وو كحهیلبوس کج هل هدا
 یموینودرام ندبب۔ وت . یدروسهنسا ینروط دلا ٣۔٦

 ییدلک هلبایسلک مسق كنسودرا ہدیدنک «شثارب هد(ایلاست) هلیاتاعطق ہدیزک كا

 يیدلدا ارحا ندتکلع ر ناشی ریو بارخ :تدوعطقف . یدشللا تدوع ندلو ٠

 .یدشلوا فلت ندکلهتسخ «ندقلزسوص ,ندقلحا ىق قوحر كرکسع 1٤١

 ندنسودرا نامز کیدلک هنبصنم یرپ ( امورتسوا ءنوعرتسا ) سخرس هروک هتیاور
 طقف . روشوواص كرهنی هنسیک هکیتف رب نوجا كنا تلصاوم لوا نآ رب هایسآ «ریلیرآ

 .ریلکهلاحرب قجاتاب یک نانولو ولوط هلرکسع قوچ رب ءہجندبآ روهظ هنتروف رب یلتدش هدلو
 .الوئروق كنسیدنک هقدالازآ یسلوح كنيک كرهلک هنروضح كسخرس ینادوبق

 یزکتبح هزکبرادمکح قترآ هتشيا» :هندارفا قیعم سخرس هنرزوا كنوب .رلیوس یفجهیم



 یوم خیرات ٤

 یت راد وعم رایان وب هسلا هدورص و «روبدا اشاع ینهب رام «شمروطوا هنرزوآ

 1 . یدراروسلیا نابرق یرمسا چوا ندرلینارا نوجما كما نونع

 ۔یدرلغمالعابت بق رشبرجرب یرارکسع نانو هد هرص یني دالشابهع واط ش نوک ۷

 نوزوم كراکءروک هدنسهرا راسسو ناریدلوط قافا .رویلاج راوروب ندقرط رب
 ۔وہ كرلیلهنآ .یدروبالشاب کمەلیرلیا اھنانود « رویلوا زادنا سکع یراشیبراج

 ندنرلیک هکینفیر ندنرلیک نان وب تح «شمهلبرلیا ہدایز كي حانج غاص یراقدنو
 راطرلبنارا نامز وا ٠ شمشلمومع نوتبسب ه را رک وص :یدشمالروز یر

 . (ع۸۰ لولبا ۲۰ ) یکرلشمالشاب هه رام زسماظتناو ماظن قرهشدقیص ہری رب

 «رلشتا روبم هتجر یزلیلکیف بقاعتم برا رب نوزوا رلیلەتنآ
 راط تیاغهفاسم طقف . یدرلشملو وق هبیقعت یرلیلینوب ی نایالشاب هتمجر هدهرکو ص

 «رویب راج ہرلیک نیهتسیاكمهلب رلیا ندهقرآ .هگدتسیاكمهلب رک لیک نوا ینیدلوا
 ِ ےک نوئو رکج . یدروبلهحراپ یر ر ندالوا قفوم هتسارحا هرونام ر چیه

 ۰ (نمالاسهزو هزو رلیانو نلوکود هزکد .یدشلوط هللا یثعن ناسنا «یضاقنا
 ۱ ها و یرصت (لشا) اسواخسه رعاش سیا رلیناربا رارویقیچ هتسهطآ
 (لات یزیز كرلیناربا ہدانئاوب « یدراروبنالهچراپ «یک رلنالسرآ شمشود هغ»



 A یرلب ر نارا

 یرلکدمهتسیا یرابنانوم سلقوتسبمهت نامز وا هتشاا .یدراشمر و رارق هکملکح

 كن راقحوح «یاذر نالوا یدامعا لاحرد «شمهتسا كعا راجا هه راح هدلاح

 فاو :ردشمتل بوس یرازوس وش هراثا «شمزدنوک هرلسارا یمولیکتف یس سم

 یربخوش هرس نوجا يدتا وزرا ین رفظم هل رادمکح كوو «ینادناموق كرلل

 «ازکیافارب ینراەقرا «راروینالرضاح هفجاق رلینانوب :روےردنوک
 کیدهتسیا كمروک كنبرب یسیلقوتسیمهت ,شادبا دقع سلجم هنب ماشقآ وا

 .یدروبلک ند(هنک ا) نیدبتسزآ . یدا سیدیتسب رآ :تاذ و .یدشلر و ربخ

 « سلقوتسمه» : شم رلیا ورضوط هنیقر ناگ ربلک هتناي كسلقوتسم طقف

 تباقر هدتیج و تربغ نوچپا یمالس كنطو طقف . غالوا نمشد ءز٤ رب رب هب نب
 هطاحا یزمس نمشدکوبلاح .زکسروسربک تقوەلرازو -شوہ هلی وب هداروب زس .مهدبا
 هدنار دای یو یتح رويي :سیلقوتسیمەت هسرزوآك و .یدشعد ءاروہدہا

 هسلحم بو وط ندنلا نوچیا كم ریدر, و یداوح و هسیدشتس را «شد ام

 رلیناوی ءشلدبا لوبق نر كسافوتسمه هسرزوا كو قرا .یدشمرو ا

 . یدشمالاف هراح هقشا نده رام نوجما

 كرلِک ناولو هدزف یهدش .لجاس لا یشطا نهال هدب فا

 «كراتنهروق ىي كرایلەنتا ی۱۸۰ ندرلن و .یدترابعندرەلاغ ۳۷۸ یرادقم

 صوصقان < سکلاخ) ہدیسقامتم .یدکرایلەطرابسا ہدیم٦ كرلیلەنِک ایم۲

 : یدشلردنوک ندزهن و واه ہلراەطآ (یک سولهم و

 (نورلاف) تح .یدشمر و رارق کا ضر عت هنساع ان ود ناتو سخرس

 لکت ندرلیلمکینف بج یتا م كران و ۰ شمردنوک یک ردق كب هنس راکوا

 یرا تک زر یو مج سخرس ا اه ندکدلک ربخ ندسلق وتسم 4 .ىدشملا

 هجډ نولو نوجا كمشلر هتنامل (نمالاس ) یماعانود نارا . یدشمر و

 هدرب : قافوا هتسهطآ .( یاتیزب ناھا و تنس زخم 6
 . یدشلراقیح هزرفم "

 « شعوق هنماظن ہیراحم ینرلیک هدفرط یبا یه هک یدبا ورضوط هحاص ١
 لاغشا ییضومه را ارلنلزه ون وام مدیشراف هرلیلمن وب ی هاب یر ا

 تخم رپ شوموک هدنرزوا نورب نیم رلیا ورضوط هزکد ,سخرس .یدرلشلا



 یوم خیرات ۹۲

 ندا هک یدا هدهرص ین دنالد وط مات كناع ا ود

 یتغادلوا لخ اد كت و ا ناحاق یس رگ براک یہ راس

 ۲ روا ےارزوا كنوب .یدعمر و رخ هاير اعانود یکیدلدہا طض كنهتنآ و

 ندعا ذا ا رارق رہ چیه رانادناموق نوتوہ « شلوا لصاح قلەشغراق رپ ہدقل

 الشاب ہقمر دحا یراٹکلپ نوما تعحر ه(تنهروق) « رلشملکح براش

 هنسکیدنک دنک هدسلق وتسمه« .یدشمالشا هغمرارق قلا روا هدهرص وا .یدرلشم

 کس اچ تیک ےگ کرم دو ندمر و رارق رب چیه طقف .یدشملکجح

 ا 6 و سولءفیزهتم ینجالوا کلپ تان یسک ردق ه (تنهروق) كن اعات ود

 یداس روا بودک ناه سلقوتسمه « هحنلبدا راطخاهتسپ دنک ندنف رط نت

 تال قوم شبہ سلیم الو
 ه (تنهروق) نوجا هراحم هرلنادناموق نونو نامز ییدلک هسلم سیلقوتسیم٭

 یتکج هیمهدنآ ه را هدرازکد اچ كاعانود رب نود هحددع ءینفیدلوا A كن هملکح

 نشدو ینفجانولوا كر هنمشدهرب قحان هدك(نیمالاس)و (هنیکأ) ندزو و قح .یدشمهل وس
 شلوا وع كدسماره قترآ هسزامالوا قفوم ہداعآنوددیاش هدردق ییدلک ردق ە(زەتو ولە )

 اسى زوس كىدلقوتسدمە تناماسدآ لتهروق هن رزوآ كو .یدشمهل وس یتکچ هل دی ادع

 رلن ال بهرام ندلر و تراشا ۰ سیلقوتسیمه» :نوجما یسامامالشاب هزوس ندلک یسهرصو

 لئات هنلبلک | تیرفظم هدرلن الاق جک »:هد سیلق وتسیمە هنرزوا كنو .شعد هردہا عياض اد

 كلوصا کی دلا فلک «شغعا ماود هنزوسرارکت سالق وتسدم ەت .یدشمر ویاوج «رزامالوا

 كسلق اف دا وا قح ۰ ۳ وذ )ہور یدشطاتحم ندنعفانم

 ا تو 1 شع کد طقف روا یہ ٦ یا قلادتعا ےہ ی

 (نیمالاس)هدنعوق و تسقف وممدع «تناماسدآ تح .یدشمالشابرا کت هثحابمقرالو تنوکسفارطا

 نده یزوس كمدآ رپ زنطو هلو» :كردىا تريح هنفیداعولو هاکاحتلا هقشاب ندنسهطآ

 هدنروغوا ناتسناتو . ردسارو هتشيا زمنطو9: سلف وتسیم هب جد <زروہروط بو راک د

 .دبعم نوجما قمالس كمومع ءرایلەنتآ زب .ردرزوا كنیمک ۲۰۰ زمغیدالرضاح نوجما تمدخ
 هدا روا هدمب شعولو ہدنباوج «!قدنالتاقهنسالاق هدنجماراشت ۲ كزعروآ «هنسملقس كزعرل
 ناکرا نوئو هترزوا كو ءشعالک ۲ ینفجالوا یل کلم ًامطق كال رآ ند(نیمالاس) كرهنود
 .یدشلا تقفاوم هنلاق هد(نیمالاس) سلجم

 . ىدشفلا ربخ هد کیدلو رلیا وص وط هحر ر .كنسودرا نارا نوک وا

 یادناموق اع ات ود قزالوا تشهد راحود نوسس ندنداوح و یرلنادناموق ناو

 یک هم هدسلح و هراشلا تلط قسربشا قع شلح رب رازکع كداسروا
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 ۹۹ یرلبرح نارا

 اهد ءراشمالبوط ین رک كساد وهل رایان وو ءرکوص ندنماتخ كنه رام
 یرلزوسوشهنشاط رام یرلکدلیا اشناهنیرزوا یرلکیک كرابلهطرابسانوتوب هرکوص
 هدارو نوجما تعاطا هسرلنوناق ! تک ههطرابسا ! یو یا » : ردراشمر دزاب

 رانامرهقو یرعاش نانویرب هرکوص اهد «.ر و ربخ یزمفیدلوا شما ناج یادف
 ناج یادف هدلسومرت» :ردشملا تایسح نایب ہللدوص وش نکر دبا تح ندنرازم
 قامعا هسیا یرلءهرطاخ .ردارح رب یربق كرانا . . ::ردرلناسنا زا هن راتدا
 . «ردظ ونحم ادا هدزجور

 یسودراسخرس :یدشلاق قیجا الماک ارح وار ناتسنانوم قترا زنی

 هلش واعم كرلیلالاست نمولس توادع یب كوو یشراف هرلبلدک و ف یلض

 ہد(یوە) «شعاطبض ینسەعطق (دیکوف) سخرس .یدرویلپ ربا وضو (هنن 0
 هب ( هتتا ) یرکید «ه( ینلد ) یر ندرللوق و . یدشمریآ هلوق کیا یتسودرا

 . یدکجەیلیرابا وہغوط
 .یدرلشع ادامعا هنس راکجهد |باتشهب هعفادم كراقفتمنو و داسا و رلیلهتنآ

 یه « هجنلآ ربخ یراقدامتیح یراشبط ندنراتکلم كنسیلاها زهنوپولهب طقف
 هنرزوا كلوب .ٰیدراش لا بلط ینسامر وط ہد(سدمالاسنیمالاس) كناعات ود هسزالوا

 یرایک كلرابلهننآ کلا شع! رسد هنکوا یسهطا (نیمالاس) یرایک ا کک
 رابلەنتآ زلکربلک هنکوا یسهطا :( نیمالاس ) اتا :ود .یدشلاق هدنلحاس ( كيتا )

 قلخ نوتوب هنیرزوا كنوب «راشما نالعا یتسمراتروق یننجوچ ینغلوچ كسك یه
 او هتغاللوق قارنم .یدراشمردنوک هترافرط ( نیمالاس) و ملک ) ٣

 .یدراشعا قاحتلا هاعانود الماک هدرلنالوا یرادتقا کمکج كهروک
 . یدشلو شو موب یرهش نامز ییدلک هراکوا نا یسودرا نار

 هنسهیت كناياق ,شمروطوا ی ەنتآ ربقف اقرب هنرزوا یراقلایاق (سیلوپورفا) زکلا
 .یدشعالرضاح ههعفادم ین راسف قراناباق هلراشاط ینلخدم كران و در ناقبح
 زسهعفادم كرلایاق نیمحاھم تیام « رلشعا هعفادم ی رابدنک رفا تدم ر رانو

 هسرزوا كلوب . راشلاف مورحم ندهعفادم هدرلنو هعامرط ہن رات رص لامش نالاق

 احلا دم( 9۱ ).هدیمسق رب هراشعآ یغناشآ ندرباف یرایدنک یسق رب
 . یدراشّما بارخ ًالماکین دصم(هنهآ) هلا(سلو ورقآ )رلیناریا .یدراشل |



 یوم خیرات ٠

 قع : ردرلشمزاب یهغلابم كب یتسهعفادم لسومرت و ء تودورهه هصاخاب و رلیانو

 موګ اھد سخرس ہروک هتناور «رددوجوم هنانامرهق لاثما ہدقوچ ك رثاد ه هعفادم و

 رف طقف .ردنوک یرفن یراوس رب نوجا فشک ینهاکودرا كرلبلهطرایسا لوا ندزغنا

 تیم ا هنسیدنک یرب چیه تح . رروک لوغشم هلقماراط ینرللاقص یرلیلهطراپسا نونو
 كهسرولوا مات اکی» : ہسادسنوثەل قرالوا ناربح هتنوکس و لادتعا و سخرس «نمرو هل

۱ 
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 : سادنوتهل هۓرزوا كنون . رردنوک ربخ هد <.مردہا شخ یغلروطاربعا ناتسناو اکس

 سخرس .دربویغاوج ««مردبا حیجرت یناجیادف هدنروغوا نطوهسندقعوق هنتل [تراسا یمنطو»
 باوجە د«! لآ «لک»:سادسنوت هل .ر ردن وکر بخ هد «!تیاملست ییرلحالس هسیا هل وا» 0

 ہزغاب نمشد » : یر ندرلناتوم نامز یرلکدتا برق ه( لسومر ( رلسنا ربا میم فر ار

 هنمشدزب ءیسورغوط اهد » :ندامزو ینلادتعا چیه سادبنوئهل ءشمرغاب هد «!یدشالقاب

 روسج ردق یسیدنک هدرابلهطراسا یهدنتیممسادنوئهل طقف .ردشعد <. اكهسید قدشالقا

 هکقوج ردقوا یسودرانارا» :«ل|افوخ لاک هب یلهطرایسار یرب ندرابل(سبخار) نج .یدہا

 هدکلوك ءا ینا اهد» : یلەطرابسا هنرژوا كنو « شعد ۰ رومراراق یشن وک یراقاررم

 نوجما ینیدیرغآ یزوک كنبرب ندرابلهطراپسا س . ردشمریو یناوج «!زردبا هبراحم
 ین راحالس لاحرد زر و ربلب رب و ربخ یدورو كتمشد طقف . یدشلاق هدن وک (سون هلآ)

 ناج یادف هشیب راچ ہشیپ راچ هلتمشد ءششیریک هراحم كردىا ملس هنط وله یندنک «شلآ

 یىی ەطراپسا جنک ی یا لوا ندزمشیرک هنسهعفادم ( لیومر ) سادو ەل س . ردشطا

 3 هد نسکیآنوجما كمردنوک ربخ هراروفه هده رکید «بوتکمر هل رب نوجا قمراتروق ندوحم

 . كدلك نوا كمروتوک ربخ هارو زب» :جنک ییآ یه هنیرزوا كنو ءشمەتسیا قماللوت
 : ردراشمر و در باوح كرهسد ء!كدلک هک | ه راح



 ۸۹ یرلبرح نارا

 هدنمان تلافه هدهرص یفیدنواوب هدلاحر ددرتم ٥ افسر ورک ول رده خرم

 ینرایزک ءاراننوی,شلکهتبروضح ہین مر تانک كوو ندسخرس «یرب
 ینرکسع هصاخ لاحرد خرس . یدشمر و رخ یتنیدنولو راو دعاسم هلآ
 ندنسهرایرلغاط(سخارت) ہلیا یخاط (اتوا) رانوب .یدشمردنوک یار هلا تالاب

 هدا فداصت هرابلدکو ف رومام ههعفادم یرللو هدرااروب طقف ۰ راشمورو
 ندکدتروکسو یرلیلدک وف رلینارا . یدراشلوا روبحم هنسارجا ہبراحم هلرلن وب

 كجهدبا بیقعت ینمشد هرکو ص
 .یدرلشک هفرط یشراق هدر

 طح کكرلبنا و حایص یر

 آ۲ رالشاب کمسک هدى راتعحر

 یمسق رب ندرلسا وب زامالشاب

 وب هدیمسقر .راشا رارف

 و روک هشاور كت ودورهح ءیتح .یدراشلاقهدندک (لسومر) رار هلسادس

 " یقوم یراقدلوا رومأم ههعفادم طقف « شمریو نذا یدنک سادین ول هرارکسع

 کكرایلەطراپسا ربارب هلیسیدنک نوچجیا ینیدلوا نکم ربغ هجرایلەطراپ۔ا كما كرت
 . یدشمهلبوس ینکیدتیا باحما یسالاق

 تاعطق بوسنم هتسودرا سخرس هک ی دا هدهرص ینیدالشاب کا قفش

 ہلمشد ہدروص کل ہنادیمو رلیلەطرابسا رویدا صرعت راد (لس ومر )

 ناح یادف هلس هلس وک رج و كرلیلە+طرابسا : یدراروہدبا منع هه را

 یدل اور, هنرزوا راسنار | نابي ندب ندسسو یتح . .یدکلا ۱

 طقف . یدراروسدا ضرعت هدا یرله رض جابرق یش راف هراتمواقم وب رلسارا

 رارکسعنالاقهلراقار زم قیرقهدن رلل .یدشلوارسکم یمواقم وق هد نایهطراسا |

 «شلوا فلت سادسن و هلهدرهلدام شهدمو تیام .یدراروسد مو جیلق نیلای یت رآ

 ریس ین راسکوک نوجما هعفادم یدسح یئاشو رلرکسع نانالب وط هنس رزوایدسح ۱

 د غ ا ق ن د اک یک یو اوجد یو ای ظنا

 ہی یرک ءەجموروک ینکیدهل رايا كنسيلک مسق سخرس هدهرص وب طقف .یدراشما

 هدنسهزا یراهعطق نمشد ندا هطاحا ی رافارطا ۰ راشهلکح هنر هطش راط كلو

 . یدراشلا ناح یادف كردبا هعفادم ی رلیدنک هلبر للا «هلب راحالس



 یوم خیرات ۸

 اک ایک ەدە رصوب .یدرلشلا عانتماندەب راح رلیناریا رفسوہ طقف ءرلشمەتسیا كما

 ثكسخرسران و هرز وا یلدا بولغم ندنفرط رسان كن وقر بل ی ندشافس

 زردا زارحا تیقفوم رب هکلب « راشمقروق ندنکحهتسبا باسح ندنرایدنک

 یدرلشمامالوا قفوم هد را و ران یدرلشمشب رک هه رام كرهسد

 روز ندنف رط یرکسع نمشد

 نارا هجا بخ ینیدنال
 لاحرد ندنڪوا یساعان ود

 . یدرلسشمر و رارق هتعخر

 یشیاع هدافتسالاب ندهحک نوح ا

 قفوم هتعحر قرهقاب راسشنا

 . ید ولشاوا

 ۔راپسا ۳۰۰ توق یهدنتسمیادسوت هل ہد (لس ومرت)

rها رکن تارو هما كورەي 0۰۰ ف لهط سا روند  
 ی ارق هطرابسا الماک ماوقا فلتخ و .یدترابع ندشک ۰ ندنسلاها دکو فو

 . یدروینولوب هدنتیعم سادینو هل
 میلست ًایعطق  كراينانوب هددرص ییدلیرلیا ورغوط ۰( لیومرت ) سخرس

 هعفادم ہللا تا لاک یدیع كسادینوتهل طقف . یدشلوا بهاذ هتراتحهلوا

 قوس یرایلیدم هنیرزوا.نوجما یسلدیا رپسا ربارب هلی رلرکسع «هجنوروک ینکیدلبا
 نامز وا :یدراشلو روکسو هب یرک هل رلتمواقم لتئدش كسادمن وب هل رلت و ها

 . یدشُغا سح ینفیدلوا زا طقف «لشوق كنسودرا .سخرس
 مزالهدتوقرب قوحهن هعفادمنوحم| ی دلواراط تیاغ ًاناسایدیکلسومرت

 یرلرکسع نانو

 رسا و نوجما ینیدلوا نوزوا اهدندنکک رایاربا یرلقارص هلصوصخ . یدلکد

 هعفد جاقرب هدیک رانناربا ۰ یدراروس ولو را قىقافەدەخحالاس یشراق هراسارا

 ط و ۰ یدرلشمالشان « یعطق موح لینا قدرف ینتمواقم هوق كرلسان وب «رلشع |ضرعت

 .یدرروسدا كارتا هرله رام نونو « راروینالب وط موق موق لاحرد رانا و

 لر هلیصوصخ

 لافغا یرلمناربا یرلیک نانو



 i E سو فا شا یہ سن

 ۸۷ یرلبرح نارا

 د یدلوا یضارسوهز ءهنسیا :4:::راوہراولاپ ہتادخب كرادوبعم ساللا» :یدشمرو ا
 هتش هل و قمالس طقف . یدشعد «! رکیچاق یدیاه .كجهدا هظفاحم راوود رب هتخت یزس

 هلبتقو دصقم ندنو رارایتخا .یدشلک یک اسم رب ادا هرایلهننآ قمار هدنسیرک راود رب
 رب « راروسدنا جارختسا ینفیدلوا كعد یسلفاچ رلقیزاق یک رالوبنارت یهدنفارطا هعلق چا

 .یدرارویلبا لالدتسا یفیدلوا رلیک دصقم ندراود هتحت و سیلقوتسیم٭ هلجزا و یرلقوج
 .یدشلدنا رصح هنسهعفادم كرازکد توق نوتو «شلک بلاغ یبآر كسیلقوتسیمه ت اہ

 ربارب هلکمتیا رصح رازکد یوق نوتوب هنیرزوا یسەیصوت كنهاک رایلننا .
 هعاق قانح سخرس . یدرایشعا بسر نالب یبا ہدنوجما یرہ یودرا

 ۱ .یدشلردن زک یک ۰۶ هنس دیک (هیمان) «ه یرلیا هدهرص یچهع ندنزاغو

 .ینیدلواروبح کمک هدايزلا كنمشد هسندقعاب هراقازوا هلو ینوق «هرخ الاب طقف

 (لییومرت)دیک بسانملا نوما كنو .یدشلوروک بسانماهد قمالپوط هدیٌک رب
 ینسانع(یدیک راوص) نوجما ینیدنولو رلوص یلت روکوکایویلزوط هدنراوج .یدبا
 (اتوا) «لوب رب ناک ند (ابمال) .یدآ هدنقرش كنسرپش (سخادوت) دن و نالآ

 كن راغاط ( سوموردلاق ) هدم ہرک ندنعقوم (شخار) ناک هدنقرش كنغاط

 .قرش كلو . یدردا رو ند(لسومر) هرکوص ندقدشالوط یا قرش

 ۔ہرصوا طقف ء شلوتروا هللا واق رب هلتقو لوب وب . یدطاحم ہلزکد هسیا یفرط

 ندننورد ہکی دا راط هچرد وا دیک و . یدشلاق یضاقنا زکلاب كنوباق هدرا
 ءداعانود «رلکحهدا هعفادم یدک و رایناوی هتشيا . یدرلسهع هارا و یا
 . یدکحهلیا هدافتسا ندنعقوم (نوزیمهنرآ) هدنلحاس یسهطا (ه وا)

 ندقدنل آ تاس زت نوجنا: قع ولو هدنامفاذم یشراق رانا

 ( لییومرت ) ءدایبروا ی ەطراپسا هبه رحم یاوق هزکوص
 .كسخرس هدانئاو .یدشلدا نییعت نادناموق سادی وت هل ی ارقەطراپسا هدهنس رلعفادم

 بیقعت یلحاس هدیساعانود ءرولب رابا ندرانامروا یهدن راغاط (ینومماق) یمودرایرب

 .یدردق ٩۷۱ یرادقمكن رابک نانو نان ولو هدن زفروک (نو نیمه رآ ) «یدر وس دا
 ءسیلام) هدرلبنا ربا «راشملکح هنعقوم (بیروا) رل و هن رزوا ف رقت كنساع ان ود نار

 ہرایناربا یروهظ كنهنتروف ر للتدش طقف . یدراشلوا لخاد هنزفروک (هيمال

 یس ها دود رم مرا

 ۔ەمربتک للخ الصا ہنیرلەبونعم هوق رارب هلکنو «شمریدرو تاعیاض قوح كب 3

 هراح هلراسنارا راشلآ هدادما ۂوق رب ردق رەلاغ ه۳ رابناتو هدانئا و ,یدشم



 یوم خیرات ۸٦

 هدعل . یدشلا دیزت یِراختفا و رورغ توق مسج وہ نا وب هدنتبعم ء شعا

 هلتیقفوم لاک ندلاناق هداعانود «شلک «(سوطنانآ) كردبا بیقعت ندلحاس یناعانود

 + (الاست) یسودرا سخرس . یدشلوا لصاو كت همر) ےک

 .یدرلشعا تعاطا هسخ رس یعوحرب كما وقا راوح ہناتسنا وہ نامز ی دلوالخاد

 او :یدرلوونولو هدتسضور لکشم ادخ رانا وب هداتئاو ۳1

 اج هسرهش (دراس) زالآ رل | ربخ ینشیوروی كسخرسرای

 شیهدنیرلینان وب ید راشم ا یللب قباح كب یت راتکر حو طقف «راشمردنوکر اسوس

 یک كمتشيا ینرلکدلبا دایقنا ہراینارا كنسبلاها ینولهو ایلاست نونوب نوجما
 مخو ہدەجرد قجالوا بحوم یضارقنا نوجما ناتنانو هکلهت وہ طقف .یدبا

 نوحما داحما یشراق هس رلکرتشم نمشد «رابنات و نالوا یتحم نطو هدنرابلق . یدا

 (درک) ۰ (ارکروق) «,شمشیراب هنک أ هانت. یدراشعالبوط ه(تنهروق) بہ
 دعو یک شعلا (ارکروق) . یدشلردنوک راصخ ہد ء(نولھ) ہلا (الیحس)و
 هدنولهک شما در یتواعم هغجا ندقحآ (درک) «شمهمردنوک هدلاح ییدتا
 هدادما یاوق هلطرش كلرو هنسیدنک یر ندنراقلنادناموق یرح ابو یر

 واک یتاربت (هزوک ارس ) رایلهطراسا طقف ۔یدنمظا ناس ینکحهاسهردنوک
 .یدراشل ادرامطق ینیلکتو «راشمهمهر دب هنس راسف ولردرب یانو لوب هدنتل ا یمادناموق
 301 ها یھرات تعد ناسا تمزا ى ولو قلخا نانوم نوتوہ ءہدلاعوش
 كنطو هتشیا ,یدروینولوب ہدلاح رب شعا ماسقنا سکعلا ہدرپ قحالوا دوجو كب

 .هننآ !یدرلبلهنآ هدوا :یدشمراتروقتلمرب زکلاب یاتسنانوهدنراهققد یل کلہتوب
 نوت و رایناری! زسەہش چیه «یدراهسعا كارتشا هب رح ایو راەسلوا عبا هسخرممرلبا

 كنيرلاعانود یتتمواقم هوق كرابلهطراپسا «رلکجهدیا بارخ ی رالحاس (زهنهبولهب)
 :گد نافسدیق هل رالموج شهدم

 ,1زوس قلغم نهاک طقف . یدرلشعآ تعجارم هنهاک نمریو رربو رارق هب رح رلیلەنتآ
 1 «ندزکیراوآ .زکجاق هنجوا روا كناند قترآ !رلهراج هآ» :اباطخ ہرالەتآ «رویلیوس
 " ہن هدسج ه ,شابهن قترآ . زکلیکچ ندنه كسکوب كزكيرهش نلیدبا اشنا یراوەرثاد
 3 ین رلنطو .یدشمر و تشهد ہرایلەنتآ رازوسو .یدرومد «! قجهالاق یشرب چیه قابا هن لآ

 ! نامآ ھ :رلروس ریغاب هلروطرب و ا لةررک هدلاح پک چ وقروق هلراربخ ملاو

 تین نامز وا . یدرلروسد « !زنجهاماقتبج ندارو هسقو .رو باوج رب یلربخ ہزب

 <7 كدر



 No یرلب رح نارا

 ترادج لکد نکمب هی راح "
 :شم هلب وس یر اکج هيم دیا
 :اباوج هسخ رس هد طارامهد
 : ؟زکسروسدانط یەلیواد

 رابلهطرایسا هکزکلوا نیما

 ۔امایالبوط ہلیب یشک كيب
 .راردیاهب راح هلکز س هنیراهس
 || ےکوت سکوک رایلەطرابسا

 نیا چھ ہدەی راح

 وابوط هله .رازالاق یغاشا

 كجە دیا ه راح ہلراەعطق

 هسمک هنس راکوا هسرولوا

 رابلهطرایسسا . ژامانایاط

 رب یراتبرح طقف .ردرح

 كرایلەطرابسا « ردعبات هدف

 .ردنوناق یقلطم E ہناکپ

 ۔قروق ندنوناق وہ كرلنوا

 زکەعبت کلب ردق یراقد
 و طقف . رازاقروق ندزس

 یشرزکلاپ ہرانوا هدنوناق

 ای هدیرح هدوا کردیا رما ۱

 قلوا رفظم اي ءكقبا تاب آ
 .یدشع د«.ردکلوادوخایو

 سر ءا) را

 ٤: کدنراوچ یر |
 ٢) هتساووا ( سوقسرود

  ۱یدهدنویاه هزوم) ۰  هصافر قت وو هد(همغرب) هملق وب یتسودرانام ز ییدلک
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۱ 

1 
۱ 
: 

3 
1 
1 
: 
1 

1 

۳ 



 یوم خیرات ۸

 یغاقو تفح رب هزکد ٤ یسالوروا كنکد زو چوا هنراوص هعلق قانح سخرس هنن رزوا

 هکنوح هروعدنا ارج ایس كرادمکح هتشيا !وص یجا» : هراوص یصاع و یخ «یتساملآ

 ۔وا هن سخرس هد هسهمهتسیا ۰ هدلهسهتسيا نس طقف < كدتبا تراقح اکوا بیس الب نس

 E رس .كسق ال اکو نس ؛نیس ہا مع دن" ایر یک یه اس قرا هک کرد

 مزع سخرس طقف . یدشقإا سا ہد ینسام الغاد كراوص كەتربدہد « ۱ كسوص رب یجالاب

 یرلندہا اعنا ور وک نوجا یرلکدمهدىا هبلغ هب هبعسط رصانع شا راهظا هلماع قئاتعو '

 وری وک رب مالغاص هل ر کر د نلاق و را بود هرص یبا زا رک هرکو ص اهد «شلا مادعا "الماک

 . یدشمر دتا اثنا

 هدنسهرآ كلوق ییاوب .رولیرلیا هدنلاح لوق مسج کیا یسودرا سخرس

 تکرح هدنرزوا هبارآ رب مشتحم « هلبا یتمظع نوتوب «یتلخ یتعم نوتوب سخرس
 . یدشعالرضاح تح رب بدیدم نوما سخربم هد( سودا ) .یدروسدیا

 كتودورهه . (ردیلهغلابم هجردكوص تامولعم یهدنفح یوق كنودراسخرس)

 هارآ ۲۰۰۰۰ « یراوس ۸۰۰۰۰ <« هداس ۱,۷۰۰, ودرا و هروک هتاور

 رگید ا یسک سس ندشک ۰ ںوکن اعج او هود هلا نیک

 ندشک ۰ ۰۰۰۰ «یراوسو هداس قحتآ توف عوج هدهروک هّساور كرلر رح

 هدنداسنودک امو اک ارت هرک وضاهد .یدردق ۷ هدیزادقمكنافس .یدن راع

 ۱ . یدشعا قاحتلا توف رب ردق یھ ۰۰

 .  هجرلکییزوب وب ندنرزوا یتمظع تخت هدیولک ہنیزاغوہ هملق قانچ سخرس
 نامز یکیدلیا انام یرایک هجرازوب نایالپاق یراوص یئام كزاغوب « یراناسنا
 اگ( یرازوک هربندرب طقف «شعا دع یرادمکح رب دوعسم الا كناهح یدک

 لاۋ یاسا رات و هسخرس «ناباترآ یسهتشنا .یدشمالثاب هفمالغآ قرار
 هتسزوب ندناسنا هج راک زوب مکیدروک وش» :هلبا اس رب كانلا سخرس «شمنا

 یناوج «! مرویلغآ هنفلهصق كرشب رمت هدمروینوشود یتجهالاق درفرب ارکوص
 . یدشمر و

 نم هلرللاد لشی « رطعم هلراهحشار یسودرا سخرمس

 . ندرلیلانراقیه و رابلایدم ہرایناربا هرکوصندکدُک ندوریوک
 ۰ وقروق زکلاب یرلنا ندا هبراحم چیه هلراینانوب « رویلیرلا ہلا ودرا رب بکرم
 هل اطارام هد ندنرلیفنم هطرابسا یتح .یدرویلوا بهاذ هنکجهدیا بولغم هلیرثأت

 قترا یشراق هیودرا رب مسج ردق وب كراینانو سخرس نکراروشوروک نوک رب

 نام رس هداک امت



 ۸۰۳ یرلب رح نارا

 : ظوفحم یراضارا . یدرالکد هلو هسلا راینانو .یدقو یهاکتساقا رب چھ

 ندراینانوی هيلعءانب .یدیاتلمرب ولوط هلرلروربنطو یراتکلم «مظتنم یراتموکح
 یتوطس و تک وش كنارا ناشیلاج هریودت یتساس ناھج «قلآ ماقتنا رب یطق
 .یدمزال كل | نامت

 .یدشلاق ہدنجا جہت ایسا نوتوہ هنس چوا ماع ہرکوص ندنتکالف نوطارام

 عج راربکداب « روینولوا زیهجت رایک « روینالبوط رکسع نیقآ نیقآ ندفرط رم
 ناصع رصم هک ىدا هده رص ول مات طقف ۰ یدروسولوا راخدا قازرا «رولیدبا

 یدهلا تافو هدو رص ینیدن ال رضاح هنسا رحا رفس و عوط ه رصم هداراد «شما

 قمریدصاب یناصع و یشیا كليا زالوا رولوا رادمکح سخرس یغوا .([۸6)

 .یدشمالشاب هغلوا لوغشم هل رفس ناتسنابو لاح ردزالوارولوا قفوم اکو ءشموا

 سوینودرام یمەتشنا كسخرس ءندیا وزرا ہدایز كا ییرح هلبا ناتسنانوب

 نکنز كا كنانند . هسرولوا كجەك ہلا هرک ر ناتسنانو» :سوشودرام .یدیا
 «قلنادناموف ندرفس و و رود «ردکعد شاخ ها هدایوروا نالوا یسهعطق ر

 هرات رابالقنا یساس نلک هعوقو هدناتسنانو اذک .یدروبلیا دما فرش و ناش
 ارا ناتسنانو < راروسدیا كارتشا هرکف و هدیرلسنرب نانو نا هباسآ

 هنراقجالوا نارمکح هدهننآ كنرایدنک هدردق ییدادیا طض ندنفرط را
 سل ر هرزوا كمر ورارف هنسارجا تروص كىرح ءسخر س .یدرارویلوا بهاذ

 . یدشما ضارتعا ناباترا یثدراق كناراد زکلاب هدسلم و «شمریدتا دقع
 .یدشمرتسوک تقفاومهدوا ه رح تیاههس رزوا وررب ییدروکر ار هللا سخ رس طقف

 ینغاط (شوطآ) سخرس هدنسانناراقل رضاحو ناربدنولوب ہدنجبا تیلاعفرب مظع ياسا

 اشنا ور وک رب هنسارآ ( سودیآ ) ا ) سوط س هس ( زاد هعاق قانح ¢ شمر دراب

 (شوطآ) .یدرویمار دشبقاب هنسیدنکی مک هلراک یىزاغوب هعلق قانح سخ رس ۰ .یدشمر دتا

 ه هبلغ هلا قنطلسو تمشح هرلهنتروف یهدارو ہد یتا ثبشت هشرفح لاناق رب هدنغاط

adو هدنغلن وژوا هرم ۰ ٠ یاناق (شوطا) .یدنوجا كا تانا ینغیدلوا ردتقم نامز  

 نٹ شا رام قوچر هدنرفح كاناق یا ہدکلشینکر ردق كجهک هناب ناب یک کیا |
 یداب هدسزت ینطاشنو قوشكسخرس قحا یعاسمو نوو طقف تر رااضفقوج ك 1

 عو رب هسیا یر وک نانولوا اشنا هدنفلنوزوا هرتم ۱۳۰۰ هنیزاغو هعلق قانچ :ىدشلوا ك

 هنن رکیدکب هل راطالخ نیلاق یرلکدربتک در ابل هکبنف هژر اما رصم ءراهود .یدنرابعند ر وک هود 1

 كن وب و شلوا ب بارخ هجا ور وک ندهننروف رب ناک هعوقو هدهرص وا قح . یدشعالغاب



 یوم خیرات ۸۲

 ەسیدیتسیرآ ہروک هتناور .(4۸۳)یدشلوا راتفرکهمزک ارتسوا سیدیتسیرآ «شعا !رجاریمأ-
 كسيديتسیرآ «هدلاح یتدلوا یسهچراب دیم هریکر هدنلآ ءولیوکرب لەن نوجاقعاب مزیک ارتسوا

 ریحتم ندنوب سیدیتسیرآ ءردیافیلکت ەسیدیتسیرآ یسامزای هتبرزوا كدیمەریک ینمسا .ریلکهناپ
 ءردیا لاوس هسد « ؟كدروك یعراقح و ندسیدنتسیرآ ؟كسروتسا ینو ندهن» :قراللوا

 «.نوجاكنواهدیدالطابمرلقالوق هب وطهوط ییتلادع طقف .هل ماعاطنسیدنک «ربخ» :هدیلیوک

 هتي رزوا كنسهچ راپدیمهریکه لا وکس لاک ینمساەنرزوا یباوجوب كنولب وک س یدیتسیرآ ءرریو ین اوج
 وک شوخ هسیدیتسیرآ یر, ندرلیعدم نکردا تّور یوغد نوکر سیدیتسیرآ س .رازاب
 هن رزوآ كنو < شمهل وس یفیدنولو هدنملع هدكسیدتسی رآ امئاد ےن نوجعا كعور

 یوا «یداب هل اکس مدآ و زکلاب اک نس « متسود» :كرەسك ی زوس كنعدم سیدیتسیرآ

 هسد € < کد كجەدا مکح هماوعد یدنک « مکچهدیا مکح هک وعد كنس نب . هلوس-

 ہدنہلع كرما وہ . شعبا غیلبت صارب هنسلجم یلاها نوکرب هنب س . ردشمتا مازلا یب یعدم
 یکه كفیلعت » : سیدیتسیر | هدهرص یتجانالبوط یأر مات .شلدبا داربا رلقطن قوچ رب
 » ولا یرک ینلکت ہیلع ها . یدتسا تاسا ات کەر اذم یفیدلوا یراروذح

 یک دپا ینا دن 1 هلا قیوشت كسيلقوتسیمهت  سیدیتسیر [ هروک هتاور/ .ردشعد
 یش رب مکیدتبا وزرا مّن» :اردبا ین ینتمالس كننطو ًابلق تح «شمالوا رثأتم چیه نامز
 . ردغعد «.ردبرلمانوا راتفرک هلاحرب یلکلبت هدهجرد كجهدبا داب ی ككرابلهنت [هدوا هسراو

 هدهسلا نکا کر هنابسفر یشرا هیدتسرا ردق ه سه سلف وتسمهت

 نادم (نوطارام ) ..ردشلوا قفوم هغمر دن و وا ین راةلاف و هلسامدخ و لاعف

 كيرح ,یدروییدیانظ شلوب ماتخقترآ رح یلاها نوتو ءرکوص ندنسهبراحم
 لتوق كناتسنانوب « شمالک | سیلقوتسبمهت زکلایهسیا یتنیداوا شمالشاب زونه
 فک وا لوا كلا ینکج هبمهدبا ناما یت دوج وم هغ داملوا دنتسم ههرګ رب

 یراینانو هدیرم برح نلیدیا ارجا یشراق هرایلهنک أ سیلقوتسیمەت . یدشمتا
 . هنسیقرت كنەرحم تراجم یتوق هجنالوا ہرکوصاہد ءشمتیا لئان هراتیرفظم قالرا
 لا یدلابرخ ییدورو ےرزوا ناتسناو كخرس یح .یدشطظارضح
 .یدراو یرهلاغردق زوی ییا نیغشیلا هجرد كوص هبهرونام «زهم و لمکم كنهتنآ

 قراقح و نامز ینیدلا رخ یتک الف (نوطارام) اراد
 ا ات اقا و . اعدعمزو رازق !هغماقارا زسا زج 7 ٦ : ِ ی یردمل مّمام كم

 ` كجەرتسوك روذعم یلزستقف ومو طقف .یدشمامالوا قفوم هدرفس یبدلیا ارجا

 صبا یراقدنولو هدایز ندنراتعاحش كراس اراد الوا :یدراو رابس قوج رب

 تباثو ناعم ثكنلاھا یرسرس وہ بنات .یدشمهمهلک بلاغ ندنزو یتعانم كرلاووا:

 یر یے فط یک ےہ یل وی ین aS E و سم تم وس د دیش
Rf 



Lis ek ترا ری 

 ۸۱ یرلبرح نارہا

 کیاوب ہتشیا یلاحر كونو كا كنهنآ هدننتفو كسبدايتلیم ,یدشللا باستک | ءدنامز
 سیدتسیرآ «روتسیا قلو هدیلاها یدانتسا هدایز كا سلقوتسبم .یدیا تاذ
 كنب ر وا ءہدراعاّمجا یمومع یذوفن كنبرب .یدر ویدا تریغ ہبلج ینفنص ناکداز هسیا
 ین دنک هدهللدعرومایذوفت

 دۈ یورو

 كنهسمکهننامولعم كاسيلق
 . یدقو ییدتا ضارتعا

 یهدضوصخ تلادع طقف

 یفوقو كسکیم هتسدقال
 كسى ا . یدراو

 نک راسل

 نتدنتسزا یدشمرک

 رس كتلادعو قوقح بابرا
 كسیدیتسبرآ .یدیایزارف
 ییماسانوناقیدصقمهناکی
 طقف ء كما هظفاحم هلماع

 ۔ردتیا قر كسیلف وتسیم*
 مرغ تک اهییدهتسپاكم

 .یدقلوا عنام هنیرلساسا

 یسکیا ندیس وہ هتشيا
 رامزراس یاد ےبنسء)ا

 ا 4 ك(نوتسیرآ) یرواکنج نوطارام ۱ دنس نکا نوجیا كنوب .یدریلکەعوقو

 . قدرد < . ضوەدبا تخان سا هغ دامقلاق نداتروا یر ندزمکیا «

 ندهوقهرزوا قلوا هنررض كسديتسرآ طقف ءه یراب یراب یزوسو سیلقوتسیم٭
 هنسدنک الماک یرلاوعد كريدبتسيرآ نوجا قلوا لئا هندصتم و قح .یدشمرتک هلعف
 هنسالاق لطعم كرهمکحم نونو ندزونو و ء هنکیدتسیا كمروس قللارق عور, كردیا پلج
 ر كلوو یرلارتفا و كىسرلق و تسمه تاپ .یدشمراقیخ رەمیاش هفارطا راد هنفیدلوا ببس

 ٦ ۲ دلج ءیومج حبرامت ءقیقر دعا "
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 و ہو ںیہ یر



 (ندنسولبات لرهخامنیک ) ولبوکو سیدیتسیرآ



 یوم حیران ۸۰

 قح ۰ یدشءد « .مرب بتک هنلاحرہش 5 تردق یدو کو وہ یوا هسرارربو رہش ر فنمضو

 ندیلقوتسیمه كطو -ناتز گیدروک یربغ و صرح و كسیلقوتسیمه یرب .ندنداتسا

 1 سیلق وتسیم ه . یدشلا لی ےہا ینکجهروک كلا. قوح ك ا و قلانف قوج كی اب

 سیلف وتسیم هت (هدناغفیاو)

 اضح هدو .یدرداظح ندنرلن و وا ايمل وا

 كب كنهدا تیرغظم زارحا هدرلن ووا و

 ترهشصرح .یدنوچجبا یی دادا حدم قوچ
 اياد . یدشلا ذوفن ردق هنبلق قاحصا
 .یدراقلاقرشود هلرامدآ لو و و راراکتعنص

 ندرلشیا یسایس یسیلقوتسیمه « یردب
 رالحاس نوکرپ قح . یدرتسیا قعوقیلآ
 ناروط ہدلاحرپ ناشیرپ و قیربق هدنرزوا

 كنیلاها :شمرتسوکهسیلقوتسیمهب یرارەلاغ
 رپ زا .ردردقو هتشيا تمرح هن رلکووت
 واوا ی راکلسا نو و كلوا هرکوصنامز
 ۔وھچ سیلقوتسیمه .یدشعد «راررو-

 كن هيقطن ۂوق هدتکلم رب نان ولواهرادا هلت ر

 اغادن ویا یک دلس ینخی دل وا حالس رب شهدم
 نزتسوک رلهقراخ .یدردبا لاغتشا هل اطخ

 _ كنم راشادنطو نوت وب هدنس هاس یسهظفاحٌهوق
 كرنا سیلق وتسیم« .ی-شمهلر زین رلمسا

 تیر ی رلاوعد نوجما یعازاق ی داععا
 . یدرلباهوست ی رلفالتخا ءردیا

 ترهشرب هقدلوا هدننب یلاها سلتوتسمه هدهرصشدالشاب یرارفس ناربا
 هنادنامرقرب یلتیارد هدایز ندطخر نوجاقعوق یشراق ہرایناریاطقف .یدشعازاق

 رب قالراب كیرح . یدشنع ولوا باحا سیداتلم ندسس و . یدراو جاتحا

 یتح . یدشلوا بجوم یتدسح هدایز كب كسلقوتسمه یسعلهحت ہلتیرفظم

 . ینیدشالوط ہللا ایس رب جہنم «رکمتم «كانملا بقاعتم ییرارفسناریا سیلق وتسیمەت
 : سلقوتسمهت «راشعا لاوس یناسا كنبرثأت و هتسیدنک یراشادقرا هدهرص

 كسيدابتلم .یدشمریو باوج هد «.روییریچاق یوق :ایرفظمانغ كسیدابتابم»
 سیدتسرآ هدوا . یدشعا روهظ بقر رب یی هسالق وتسمەت هک ون ندننافو

 ۲و تابیخ كبسلقوتس#ت ۰: شما زم هبا یتعاقتساو تنع سیدتسپرآ .یدیا
 رب زآ كي هدنسهاس یمهبناذ لئاضف یترهشو ناش ینیدشبلاجم هزارحا هلیسهداعلا



 ۷۹ یرلب رح نارا

 ینالپ و سیدایتلبم هتشيا . یدقجەیمالوا دوجوم برق نیمز رب هقشاب ندنللوب
 نوتو هنفلکنوت ك سدا لمم . یدشههتسلا یک شعب ندرللهننآ شا روصت

 رب یصخش زعا ردا سرت یاعانود سادام . یدراشعا تباحا رالەتآ

  كنتاکرح ہرصاحموب طقف .یدشٌخا ضربت هنسهطا (سوراپ) الوا نوحماقلآ ماقتنا

 فرص ندءٰرصاحم ءرکوض نوک یا یرکپ زاغالارا رتالاراب ء۰ ۹

 ۔وصخ . یدشلوا یعاد یههبش هجرلبلهننآ یتکرح وہ كسیدابتلبم «شلا رظن

 ر چيهیرابدنک «راشعلارتثا ہلیسوزرا كسیدابتلم٭ فرص هرقسو رایلەنتا هلص ۱

 یتامهنیزخ سوپ یتاسیق یساباب كسیلق رەپ یتح .یدرلشم هما بیقعآ دصقم رر چیه «هباغ
 . یدروییدیا ماہتا یسیدایتلیم هلقلوا شمربک هنناق كراشادنطو قوچ رب و بارخ
 ندنغانای هلبسح یسالوا نهرغناق كانهرج ینیدلا هدنسدرصاح (سوراپ) «سیدابتابم
 هک اه ربتیسیداتلم كردیا دادعآ ی راتقفوم ی هدن وطارام یراتسود طقف «روبماقج

 ۔ +٠ ؟ موکحهنسازج مادعا ندنزوب ینلنوغزوب (سوراپ) سیدابتلیم یتح .یدرارویشیلاج

 لیوحت ہییدقن یازج ( شورغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ینی) تنالات یللا یو نکشلدیا "
 یتیدلا سیدامتلم . نامە قت ےس ندتک الف و طقف .یدراشم ردتا

 . یدشلا تافو ےب كيهراب

 نوجما سیدالیم . یدضشقار هدنحا زللعام یرلساتو یافو كیداشلم

 ء شلدبا اشنا رازمرب هتیرزوا رم ندیا اوتحا یرلکیک كنیرانامرهق نوطارام ا
 نطو هنیرزوا رانوتسس نلیدیا زکر هرزوا قلوا صوصخم ہی لیق یه ہدنراوج ٭
 .یدشلزای یرامسا كنامرهق ۱۹۲ ندیا ناجیادف هدنروعوا ٭

 و و چوآ هنر ا ندننافو كسداشلسم 3 2
 یبدتیرا سو یتاسق :هدراناهکر دشمک تاذ یسلگوتسمم ‹ سس رص م 45 تام ل ےہ
 .رد سیلق وتسمه و ۹

 هقدلوا طقف «فورعم ربغ یرد . یدشلک هند هدنسهئس ۵٩۵ سیلقوتسیمه ۔

 قوذ هروس یمروک شيا هدایز ندنووا سیلفوتسیم ىدە یبهدآو . یر
 ماود هشراسرد كنامکح « یش يیدرو تیما هدایز كا . یدزغا تبغر ًامطق هب هحنلک او :

 ہہ رکوا هلتفد لاک ینلوصا تموکح ٌةرادا ءردنآ ماود هراسردو ائاد سیلقوتسیم٭ .یدکلا 3

 «شادیا زا هلیسیدنک نون ییدمیب نتسالاچ '(ریل) راتشش «نوکرب قح «یدالن ت |
 قافوا ه.لا طقف .مردہاظح ندرلن ووا ہد ە  ءندرلیقرش ه نب هقہقحلا ید لاج سیلقوتسیمە٭ ۱



 یوم خیرات ۷۸

 نوجا قمالوا راحود هتسکلپت كلربوح ندفرط نمشد هدرادل هنا ك ىدرلشللا

 .  تهبجنیع هلیراطخ ہراح كرایناربا یت راطخهبرا ج بوتلازآ یتوق كنیرازکرم
 | یرلحانج كرهریدشلرب هراحانج هدیراتوق هجىلشاب «راشعاب ردقهجدیا لاغشا

 عئاوم ندء رئاسو یرللاد جاغا هنکوا نوجما هظفاح ندنموج كنسیراوس نمشد
 کک ات .ىدراشملا اشنا هععرف

 3 هب یغاشآ ندەبآ یرلقدنولو رلبلهس ا زلرو ریلی ریو تذاکا نوجا قمالشاب هب ه راح

 3 ضرعت یرلکدلبا ارحا ہدّوقرب زآ نسزادنآربت ءزسراوس هلن وہ كرليل هن آ .یدرلشغ | ورعوط

 1 تب ٦ هنتاور كىودورەھ «ءیسه راح نادبم (نوطارام) .یدشفار هدنجا رلد ربح یرلینارپا

 ۰ زارحا هدرلحانج یا رلهشآ .یدرلشلک بلاغ هدزک رلیئاربا . یدشعا دادتما قوچ

 هطاحا ندفرط یبا نھ یرلیارا ندا تکرح یثراق هزک نوجا یرلکدتا تقفوم

 فلت س وخ اعلاق خرامەلو هده راح ۰ یدراروبتروکسو ردق هلحاس یرلیناربا 0 ررویدا

 ءشمالاقای یی کرب ندا رارف «هحنل وق كت ودور هه «هدسوربک هننک یشدراقكسولکسآ «شلوا

 و .یدشلوا روبج هاقارب هلیسهرض هطلاب نالوروا هنیلآ طقف ء شعوط ندنشاب یب یک
 ندنرلمان ءرلناتوم هتشيا .یدشلا رارف یروصق ؛شّفلآ یک ی دب زکلاب ندرابناربا هدانا
 هدهرام لو و وہ .یدرلشع | ه رام هعفد كلبا یثراق هن را رکسع ادم یرلکدتا شحوت هلس

 تافلت هدسایبه ا: یفشلوا فلت یتک ۱٩۲ ندرللهنا ۰ ندرانارا

 . 4٩۹۰( لولا ۱۲) یدہا هدننایم

 3 یالوط 'ندتیرفظم ییدلیازارحا هدنسه رام نادم (نوطارام ) سیداتلبم

 _ هتسرآ یرامسرنامرهق یمدنززوا یراراوبد (لیکوب) رباربهلبایمسر كسوخایملاق
 . هدرابلهطراسا یوک یتستریا كنهراحم .یدشلوا لئان هنفرش كمروک ینتیدشیراق
 ۰ ارجا شیورویرپ كلنوک چوا زکلای نوجما كلك (نوطارام) ندهطراسا «راشلک

 ۰ وا« یراکدتیا تیرفظم زارحا كرابلهنتآ هدبولک هتنادیم هبرام طقف .یدراشٌا
 . ملا و «هحشوروک یتیدلوا راتفرک هتیواغم لذ هلتوقرب قافوا كنتلود نارا هجوق

 " ۰۰ یدراشلبا دع لالهتسا تعارب رب قالراپ ہنتکوش "یلاعت كنتلم نانوب یتیبولغم

 .  فشاصم طقف .یدراشلوتروکسو الماکند(كبنآ )قترآ رامناربا ا

ET3 یشراقهنسودراالتسارب یب «قمردشالفازوا ہدایزاھد یه رح  

 3 ۱ ,یدمزالكم ربتک هدوجوتمواقم ریس هدنفارطا ناتسنات و هل اهجو قجالوا علام

 دودسم قیرط یزکد راەطا' هرانناربا هدیولیدبا طض یراهطا دالقک دیاش

 3 یکلپت و پرص كناک ارت نوجما یراودرا ناربا هسرولوا قجالیر دن ولو



 یتسملشپ رک هبهب رام لاحرد هدیش روسدیا

 :ندغفلزا كنيرلتوق رانو .یدرویدا وزرا "

1 
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 ۷۷ یرلب رح نارا

 هارانادناموق وہ .یدر ولولو هدنتل | یسءرادا كنادناموق نوا یسودراهننآ .یدکحءدیا

 كنومک هدیرب ندرانادناموق و .یدرلکجهدیا ادناموق نوک ررب هلتبون یرب یه
 هنمات رالهتنآ یسهطا : ( سوت« و سيدا آلم . ىدا سیداتلم یماپاب

 ارجا هنجما (اتکس) كنارادیتح شا طض

 هنیدزوا یره (هنوط ) هدنسانئارفس ییدلیا

 هیصوت ینسلدیا بیرخت كنیروک یفیدرردبای
 هدب ودیا طض ی (تولم)رابناریاطقف .یدشلا

 هدنلکش البتسا هبالسرب هناحاوس (نوپ۔هللەہ)

 لاحرد سیداتلس نامز یرافدال اب هغمل ای

 یاکلهت رب مظع «شمقبج ند(سوزهنوسرک)
 ندنسرا یماعایود یمشد قرار ہک

 ودرا نان و هشام عم .یدشلوا قفوم هغلوتروق

 یآررب یاهقولردرب ہدنقح یتکرح تروص كنس
 . یدشمتا ہدماسقنا رایآر یتح .یدرویم ہلیری

 بلط ینسمنلکب ہنواعم یاوق یشپ ندرللارنج

 سیدایتلیم

 یمدنسەطا ( هوا ) اساسا .یدراروبقروق ندشاسا كساسه ءندنسەراپ كرابنارا

 هننآ كتناخ وہ . یدشلدیا طبض قرالوا یەج تنایخ رب یرہش (اییرهرتا)
 ہتشبا ءروشیدیا وزرا كمهمر و نادم هنسعا ارحا ی نب برخ هدهدنهاکو درا

 مازتلا یرکف وہ هدسوخامیلاق خرامهلوب اذک . یدروینولوب ہدرکفوب سیداتلم _
 یدمش .یدشلررو رارق هنسارجا هراحم ندعا توف تقو چسه نامز وا ءشعا "

 ندرللارنج .یدرولکمزال كما نيست ینکجهدا ادناموق كمبک نوک كلبا زكلا آ

 ۔وقو ما نوک كلبانوجماکیدتبا میلست ین رادتقاو تقابل كسیدایتلیم «سیدتسبرآ
 هکدلک ہرص ییدابالم طقف .یدشٌما فلکت یتسه ولوا هلاحا هسیداشابم كنادنام
 یرب ندهتوا ینلنادناموق حانجغاص هجدبانا ینکجهیمهدیا هدهعرد یفلنادناموق

 هدهعرد راللهالاب ہد یلاغسشا كحانج كوص « سوخاملاق هرزوا ینپدلوا تداع "



 یوم خیرات ۷٦

 رافالتخا ندیا روهظ ہدنسمرا طارامهدقفر هللا سهنهموتهلق یلارق هطراسا

 نالعا برح ہدەدورص وب ماع .یدشلوا عنام هنسارجا رفسر رۇم یشراق کا

 وق كسهنرهفاترآ هلا ساد یلایدم یسودرا التسا رب کی كرابناریا ۰ شدا

 . یدشمالشاب هتک رج وضغوط هناتسنانو هدنسهدنام

 ۰ یهننآ نکردیاقوس هناتسن انوبیودرا كلوبوب وب اراد

 رد و هتسیدنک هاردا رسا یتسلاها و طض یس اک هلا ر بم هدوط بک

 ۱ راک كرامدا و ندا تراسح 4:ءوق یشراق ےک ا .یدشم ا ضا ین رلم

 یغاط ( شوطا ) یساعانود ناریا رفسوب . یدرویتسیا كمروک تاذلاب ینغیدلوا
 ناربا . یدشعا حیجرت یمتک ندنزکد (رلهطا .ء هکر نوجما كمەمك ندنکوا

 ٠٦ كا «شلآ یتسهطا (صوصقا) هدنساتنا قلحلوب وب یساغانود

 شن وکو یا یرلکدتیا تدابع كنبرایدنک یدبعم ( سولءد ) زکلای ۰ شفارب
 هرکوص اهد . یدشقارب نوجما کیدتبا نظ هناخشدابع رب صوصخم هنیرادوبغم

 « راشمتا طبض یرہش ( اییرتهرآ ) و (سوتسی راق) ۰ راشمقبچ هنسهطآ (میرا)
 یتیقفوم كليا وہ یاعانود نارا .یدراشللا فلت یییاها نوتو و امغی یرہش

 ۱ میدنگلوا زادبا کت هد رف (نوطارام) را نک دتا زارحا

 . رزکد"ارص وب . یدراوارح رب مسج هدمسا نیع هدر هدنراوج یبوق (نوطارام)

 هرتمولک ۹ ىرەت (زەئنرای) و (كیل تناب) نالوا ط ینآ رحم .یدشلدیا هطاحا هلرلق "ابو

 هنناکرح كن راوس هدنسهعطق (كنآ) نوو . یدا هدنکأاشینک هرتمولک ۳ و هدنفلن وژوا

 .یدقو رب ر چیه دعاسم ندارو

 ء راشمالب وط رکسع نکس ندهلس یھ هرزوا یدورو كنمشد رابلهتنآ

 ۰ .یدشلا قاحتلا ی«هتالب هدردق ۱۰۰۰ هودراو ندا تک ندبشک ۱۰۰۰۰

 . ۰ یدنرابع ندسشک ۱۰۰۰ و هنواعم وق هناکی ینیدلآ ندجراخ كنهتنآ هتشيا

 ۴ قلخ هطراسا نوتو ,شلرو رخ ہدەرایلەطرابسا رقت كنهکلهت ربارب هلکن و

 :یدراو تداعرب یاد هجرایلهطراسا طقف .یدشملا تباحا هلت ونعم او

 هدهرصوا .یدزما ارحا شیوروالصا لواند لک هنلاح مات ردب رقیسودرا هطراسارب

 ۱ !یدردق كلنوک زوقط قا ره هسیا
 ۰ ندیشک ۱۱۰۰۰ .یدشمامالو هدادما ۂوقرب چ دهقترآ یسودرا هننآ هلعءانب

 ۱۳ ےک رح شرا هنسودرا رب بک ندشک ۰ كراساربا ودراو ندا بکر



TOS ہپ 

 ۷ ۵ یرلب رح نا ربا

 و كناراد !یدنفلنایلط ینرامرذنزک. دارفآ ناجا راک هەنە .٦
 .هننآ طقف « راشغا . داق لاح زد راللهنک | و ,راەطا هلرارهش قوح رب اف
 : هش راصخ ص كياراد < نوسروط هل وش داشا ده وزراون رابل هطراتسا هل ارامل

 مدقت هد نسکیا هزس هتشيا .زکسرویتسیا قارپوط و وص زس ہکمادام ءالعا كي

IYلوورقآ  

 قرالوا ربافم بلک هنیدعاوق للم قوقح ین راصخ نارا «راشعد ریا
 ههو ین صا كرابرابا رب رانا وی: روک , تاور یک « یوراشع | هراو و
 هدیدا ندبا قلنا رت هدانا وا ء هد یدتا ثیولت یتاسل نانو كردبا هجرت

 ! یدراشلا موکحم همادعا

 ك رال هنک أرفسوب .یدراراشایہدنجما تالداخ امناد هل رال هنک ارامل هنت | هدهرصوا
 الا .یدشاوابجومی راتدح نوتبسنەسپا یرلعا هارا تالہست هراساربا

 ءراشمتا تعجا مەرایلەطرابسا نوجما كم ماهنا ہلتنایخ هکرتشم دصقم یرایلهنک |

 هقیقح ایف .یدراشللا حج رت ہنیرایناسفرو رغ یللح كنولکشم تبعضو یراقدنولو ۱

 طقف . یدرارونولو 3 هنسهعطق (ساللهه) نوتو ںایلەطرابسا ہدمرص وا ۱



  ۷٤خیرات عموی 

 :شلدیا طبض ( تەلِیم ) .یدشمالاق دیمارب چیه نوچیا ( تم ) قترآ
 < شلک هنلاح ضاقنا درب رام و رات هدنجما رلولآ یضوجرب ندنرارهش (نویسهلهه)
 . ۰ یدشملکج هنیرلاحاس (نەرکوا تنوب ) یسلاها (نویتنازہو) و (نآ ودنکلاخ)
 ٣٢۶ ع هب(هتتآ ) هد سیداتانم ندیاتماقآ هد(نسوزهن وسرک ))یتح
 ہت. کوب .یدشمبتک هلوصح یئأت رب قع هدناتسنانو یلالحمضا كن یون یب

 یهدنمان ( یطبض كنهیم ) كسوخینریف معاش . یدیا (هنتآ) «نالوا نود
 !یدشمالغآ هرقحنه هرقحنه یلاها نوتو نامز یتیدناتیوا هدنراهحهننآ یتوبوا

 -راقجندن ر طاخ وارد رب ینقارح كن رهن (دراس) ہداراد طقف

 ماقتنارپ رثؤم یشراقهتکر ح وہ كرایلینوی یت یتح .یدشمام
 هناتسنانو ند( اکارت) یودرا رب یلتوق ہدنتسم سوینودرام ان نوا قلا

 ودرام ۰ یا ترح ندلحاس ہلا اعانود هدیبیدنک . شما قوس ورغوط

 ۳ حا یرلنارغ یوبق ندیا تاک دایر ا هنارب۱ سوم

 -ریو نادیم هنیروهظ نایصعر, یکی هدنساننا برح و قمردنولوب هدلآ ی راینانوب
 نالعا هزادا رب دتہ تاتار کا هدنرارهش یلوطانآ نوجا كەم
 ۰ یدروسدیا

 ۱ سوزی تنم یس كنلاها یهدنسهرآ (انودک ام) هلا (نوسهللهه) ًاتاذ
 . ضورعم ہتنالکشم چھ نوجما كنو سوسودرام . یدشلدبا قاحلاەنا ربا ندنف رط

 ٢ ( داس ۰ همرت ) هلبا اعانود < شمع یتره ( امورتسوا «نوعرتسا ) ندالوا
 ؛شعاطض ین۔هطا (زوشاط) هداع انود ہدانئاوب .یدشمر ورارق هکمشلرب هدنزفروکا

 ندنکوا یغاط (شوطآ ) هدورص کیدتیا تکرح هوب یسهریزج هبش اکیدکلاخ
 فلت یشک ۰۰۰۰و یک ۳۰۰ ہدەنتروفوبءشلوتوط ہیەنتروفرب یلتدش نکو
 ۲ قرالواراح ودهنخرمت هاراویرب ندنسلاها اک ارت سونودرام هحکوا هن .یدلوا

 قمع ًاععق كسوینودرام رلکل زستیقفوم كليا وب . یدشمری و تافلت هدایز كب
 ۔ .(4۹۲)یدشلب تدوعهب یلوطان | نوچ اقم ولو هدکر ادترب یلساسا اهدیتح ءشمامریق

 ۳ ودرا ر هلو و هنرزوا یلزستقفوم و كسونودرام ءاراد

 ٢ اوہ لوا ندزمنا قوس یودرا طقف .یدشمالشاب هقمالرضاح
 ء شعهتسیا (قاریوطو وص) هرزوا قلوا داقنا مالع كرهردنوک راصخرم هناتسن

 اک رس كو وذ راع

 ام رقم كرم



 ۷۳ یرلبرح ناراا

 کی ندیک و۳ لباقم هنسهنفس ۰ كراناراقرال آ یک ود ندنەلم ۰۰

 . یدراروہربتک هدوجو اعانود رب ا

 هلتعاحشو تراسج هداعانود یرلکدتیا زیھجت یشراق ہراینارہا كرابلینون یف ۱
 هراقفتم نوتو سوزن ود .یدیاسوسزب ود یهح وفهدوا .یدراوتاذر زاتع ۱

TID 
 ۱ جج

e E 
 چک ۵. لل_ |!

 ےہ
 ۱ تہہ

 یو

 ` ( ردهدنسهزوم ییوپات ) یرح سلج كناراد

 یغجالینازاق هلبا دابتعا رب یتیقح ههرونام « طابضنا رب نیتم قجحا كتیرفظم "
 . یدروسدیا ملعت یهاظو نوتوہ كنهرح هب راحم هسدارفا یتعم ء زوم ال1

 وہیئ نالوا یلبرشم نیداق و كزان ًاعبط طقف «شمروس هتفه رب ماع رامیلعت وہ _
 ہیہرق هجنوروک ینرلکدمهدیا لمحت ہنیرامیلعت دولا قاشم وب كکلیجزکد راپلی ا
 یوک ه رام . یدراشمهمربتک هنیرارطاخ چیه ہدیبرح «هدیت رانطو «راشمقبح ۱

 هنساعانود نارا ربارب هلبرابحم؟ زیقاس زکلای سویبزینوہید نامز ییدتیا لولح "

 ندنمشد ءہجنلوا ناشیرب و بولفم ہدنسیشراق توق رب مظتنم طقف شما هلباقم"
 کیف ینرنامز كوص كننابح ۰ شملکچ ہی( ایلیجس ) ہلیا هینزج مئانغ ینیدلآ "

 .یدشلاا راصا ہلکا قلئاصروق یثراق هنیرابگ هجطراق و



 یوم رات ۲

 كمما فیلکت ہرایلاین ومهدهک ال یامئالقازوا یا چوا ندزکد .زکیقبح ندرہش

 هراب یسه هم وب هلق «ساروغاطس را . یدشمر و باوح هسد «.ردقلقمحا ر كوو

 . یدشامالوا قفوم ولرد ر طقف .شمشلاح هعاتقا هدولب |

 . یدشعا تعحا هب (هنتآ) هحنش یدما ندهطرامسا سار عاطف زا

 غ 1إ زالوا رولوا لخاد هتسلحم یلاها هدیولوا لصاو ههتتا

 كلراعا و یشراق هنسودرا نارا نملس ینساعاللوق ناقلاق و قارزع «ندنتورت

 ناور هلتقو کك(تەلیم) هدهدایز كا ,شعا تحم ندرلترفظم یرلکحهدا زارحا

 تا یاروس و كتماروغاظسی را .. یدشلا نانمرد ینیذاوا یمکنمتسم
 ۱ e اساسا ليا .یدثلا لصاح مات رب: هلوب وب هدنرزوا
 یرلکدتسا دادما ندرلسنار | هدرله راع یرلکدتا هلرلبل طرابسا . یدراروم ولو

 .یدرلشعا بلط (قاروطو وص) ندراینانوی هرزواقلوا تسات معالعرلن وہ نام

 .اطسیرا ندبس و تا . یدشلوا بجوم ینلاعفا هداعلاقوف كرلیناو لاح وب
 ۱ ۵ ها د یک ییدلآ ندارو .یشلوا قفوم هعانقا یراہناوہ ساروغ

 قارحا ربارب هلبرلدبعم یرهش « شلک هنیرهش (دراس) نداروا قرهقبج ء(غولثایآ
 زالوا رولوا بولقم یثراق هتسودرا سه رهفارا یسلاو دراس طقف . یدشلا
 0 . یدرلشما رارف بوقارب ہدی راقفتم رایلنتآ

 ء نا وداکلاخ ) رالی رف « یدشمالوا دیمو هت ندنو ساروغاطسیرا

 «راروی ریدنالقای | الماک ینسیلاہا سیربق و (لوبناتسا « نویتنازیو) «(یوک یضاق
 قم ر دصا یاصعو رلیار | .یدراروسالرضاح هتمواقمر یلتدش یشراق ہراینارا

 ندن رارهش ( نوسهللهه ) یر ندرل ودرا و . یدرلشمالرضاح ودرا چوا نوجما

 یرکید «روبل | ہداضا تحت یرادلابراق ہدیونج هرکوص ندکدتبا طبض ینغوچ رب

 ہرویبدہاطبض یهطا كردہا ضرعت هنیرزوا (سیربق ءسورپیک) ہلی۔اانود هکینف
 ۱ .ںوراو تدرادا كارا ھا سهنرهفات را هدیمودرا زكرم
 نالوا یئاجلم كوص كرابلینوبیٹ کردیا طبض ینرارہش ( همیک) و ( نەموزالق )
 ۷ شمامروط هدد( تەلم): ساروغاطسیر آ ققر ا ۔یدروہ روپ هترزوا (تملیم)
 كترلشاب یدنک ر اتهم . یدشلوا فلت هداروا ثردبا رارف ہنیرہش (نیکربھ)

 ندماسس ۰۷۰ ندیللدم ۰ ند(نقاس) ءرارومشارغواهکمروک یرایدنک یتسهراح



 ۷۱ یرلب رح نارا

 .نامزرب زاب ك وع یک لا نا ہدیلاوح و كنه قسیه طقف .یدشمر و یضارا رب كونو

 تامولعم ضعه اراد یمظعا عوبتم تیاہن «شمشود هه همش سوزى اقەم ندنسقا قرا ہدنجما

 بسانم . یسالر دلاق ندارو هلتهح یدلبا هدرورپ رالما كوو وب و كنه یسیه كردىا

 نوجا یدین رت نالب رپ كونو هن رزوآ یزامشا و كىس وزب اغەم ءازاد .یدشمر و ربخ ینغجالوا

 ه رکو ص ندکدلک هنیرهش (دراس) ه قسیه «شمریغاچ هنا ییهبقسیهكرهید مکج هديا هرواشم
 ه قسيه . ردشملا ناس یفجهیماریبآ ندنناي ینسیدنک نوجا هدافتسا ندنسهنالقاع آر اراد

 ےردشاوا روج هخماشاب هدنتلآ تراسا دیق زمتسارتبا هن رزوآ یسوزرا و تثاراد

 +شٗعاماود تن وکسوحلص ردقهنسچاق ر رکوصندن رفسو كناراد

 كنرلهطا دالقک .یدشلالالخا هدیت وکسوب هنداحرب قافوا تیام
 :یدشم] تاستک | تردقر كوو رلئامز وا یمەطآ (صوصقان) نالوا کوو كا

 هودرا رب كالتیلپوه ۸۰۰۰ .هاعانودرب لتیلک هروینولوب کاح هراهطا رئاسەطا وہ
 هدهد( صوصقا ) یک ینیدلوا هدنرارهش نانون نونو طقف . یدروشولو كلام

 .كماوع تکا راتکتز .یدنا؛یسقرف رانکذز و لاما هدوا ؛یوراو ۶
 قارت ( تهلیم ) و یداماد كنه قسه یدمش . راشلدیا درط ندهطا هلبیذوف
 (دوا)یتحو ین راهطا دالقک ساروغاطسیرا .یدرلشما تمجام هساروغاطسب رآ

 ساروغاطسیرآ طقف . یدشعا لوق لاحرد ییلکتو هل رکف مر 0 یتسهطا
 ۔رەفاتزا یسلاو (دراس) كنارا نزجما كو . یدقحهساپاب هنشاب زکلاب یشیا و
 ۲۰۰ هرژوا قلوا هدنسهدناموق كطاباغهم ندرلیناررا هدوا «شا تا هسه
 هدنتمم كنلنانوب رب طابافهم طقف . یدیشمردنوک اعانود ر کم ندیلنکلب
 كو و « شمشوزو هلا ساروغاطسیرا نوجا ییدمهود ہلال ینعولوت
 .یدشمرب ورخ هرانلصوصقا هدنقخ قاشق كساروغاطنسب زا نوا قلا یماقتا
 دارصا یآ ترد ماع نوجا تیرفظم زارحایشراق هرایلصوصقا ساروغاطسی را
 هدهحش طقف «شعا فرص هدیراهراپییدر وهنسر دنک كنم رادمکح نارا تح «شما

 اهد کما ناصعیئراق هرلسناربا ,هحدا سح ینغجالوا روبم هکمهدواتاذلاب یاو
 هانومهدهک ال ) الوا نوحماكما هدلآ یدصقمو ساروغاطسب را . یدعلو قفاوم
 هساروغاطسب را سه همو هلق یلارق هطرابسا طقف .یدشعا تمحا ه ( هطرایسا

 اطسرا « شما لاوس یفیدلوا هفاسم ر ردق ه هدنسهرآ یاب نارا هلا زکد و

 قو یرب ندنس راب هدلاح وا » : سن هم وب هلق  هعد » ! یآ چوا « ساروغ



 لصف یجنح وا

 یرابرح نارا

 ۰۰۰-0۷۹ دالیلا لبق)

 هدهرص ییدالشا ہا وا لخاد هلابقا رود كلبا هننآ

 4ل راع دآ ہنارکناھج تلود رب كو و هدقرش هک ی دیا

 نوتس هليا یمهساسا تاقیسنت و تالکشت كاراد . یدرولیرلبا ورغوط هب رغ

 ینفارطا .یدشلوا لخاد هنسهبعسط دودح قارا .تلود و ندا توق با

 یر ]كا پا زار

 هنسَحا عسوت ہدایز اهد ورغوط هقرش رلغاط كسکو و رازکد «رللوح ندیا هطاحا
 ؛یدشلاق تماقتسا رب زکلاب دعاسم هدودح عیسوت نوجما نارا .یدرویشا رب ناکما

 . یدا یتماقتسا رع لاش : هدوا

 یلوطاآ ۰ شمالرضاح ودرا رب كوو نوجما كما رفس هدتماقتسا و اراد
 *(اک ار ) قرالا همم هدیرلناربت یاو ییدلبا ضن هرهش یه هدنراتالو

 وع یس سر یلبک تنا ار) درا .یبدعمک ورغول
 ینسەظفاحم كنبریوک اراد «یدشمال رضاح ور وکر دننصنم یره (هنوط «رتسا)

 « شمهلیرابا ردق هنیرهن ( رتسەیفید ) ہرکوص ندکدتبا عیدوت ه«یتسیه یتیم
 ا ناکما ةهلتروص وش هنضرعت كرلتبس هدرفس یجءهدبا ارجا یشراق هناتسنانو

 . یدشلوا روم کی ود یر وس ندقد

 هلا ودزارب كلیشک ۸۰۰۰۰ یسوزاغهم ندنرانادناموق بعم هدندوع هنتکلع اراد

 قفوم هنطبض رار قوچ رب هدانودک ام هدنجما نامز زا سوزباغەم . یدشقارب هدایک ارت

 لاصیاردق هناتسنانو ین دودحنارا یسورغوطاهد ءشلآ هنتسمباتنارایلارق انودک ام «شلوا
 هدنلحاوس (امورتسوا نوع رتسا) هتسیدنک كردىا ردقت ہد نتمدخ كنه قسیه ءاراد .یدشلا



 سین سم پت ر ر ا یک ی یک اا ی ےاطظ بس جے تایی

 1۹ رلناریت س یلکشت كنبرلتموکح نانوب

 طقف را ضاقاھ دب هنس نوا ندا هک وا خرذا تیاما ی
 .ارتسوا قترا .یدزاعولوا زحح انطق یلاوما زا اغ الصا ینفرش و تشح

 تیکاح ندنفرط یینهتسیلق . یدسعلوا حالس.نب یغاد هدنلآ كنیلاها «مزک
 كنافرف زثاع یترنکا ین اهل ٣٠.۶ نو نا بک 5٦"

 اف هنماقم حالسس رب روم هدنرالآ نوجیا كمروشود ین راس ر یسەقرف تیلقا
 .یدشلادیلوت رلتکالفلو و نوا (ہنتا) هطساوو نالوا راغمهترحرکف .شاوا

  تالکشت و ندبا سسأت هنیرزوا ماوغ تکاح هدهتنآ ا کا
 چیه كرایلەطراپشسا نالوا یرادفرط قتلناکداز ه:ایز كا 0

 راثآ كسهتسیلق ء سەنہمولەلق ندنرللارق هطراب-ا یتح . یدشمهمتک هنشوخ

 قرانالقایا ہربندرب ی اہ طقف ءشلک هن رلکوا (هننا) نوجما كمنا وم یناماظن و
 ر ہلرایلسکلاخ و رایلبت ی ارق هطرابسا . یدشملا روبحم هزارف ینلارق هطراسا

 رایلەنتا یتح . ردشهلهجیتن هلکلازستیقفوم هدو ہدەسیا شمربتک ہدوجو داحتا
 رابلسکلاخ«راشما زارحا تیزرفظم یا ہلباەلصاف نوکر شکیا یشراف هرانمشد وب
 لکن و .ردشملا لاقتنا هرابلهننآ یمسق رب هدكن(ه وا) یکیمدلدبا بولغم "الماک

 هل رایلهنیک أ ۰ رایلبت . ردراشمامروط یرک ندبرح هی رایلبت ہلرایلەطراپسا دار
 كن(هتنا) نکیا لوغشم هاه ر ۀبراع ہلرلہلمتوُلەب رایلهننا نوجمایراقدلوا قفتم

 ندرایلتنءهروق رلیلهننآ هنیرزوا كلوب ۰ راشمتا ضرعت هتنامل ( رەلاف «نوییلاف )
 نوجما هطرابسا قترآ ۰ ردراشل وا قفوم هکعروکسو هدیرلنو قرالا یک چاقرب
 .ردشماللق هراچ هقشاب ندکللا ماود هنشاب زکلای هرح دوخایو كم زاوند رای
 ٠ .ردشعا رابتخا یش یجمرب هطرابسا ہنیرزوا كنون

 ءشمالشابهفمالراپ هداعلاقوف یسهسایس تردق كهننا اراعا ندخرات و ۰
 . ردشلا شح قنور رب هقشا ههمشعش و هسا یرلب رح نارا



 یوم خیرات 1۸

 ؛یدراو یدوبعمر صوصخ هنسدنک كتعاجره .یدرارو ولو كلام هقوقح نبع رلشادنطو

 سیسأت ندنفرط نولّوص ہلِتقو . یدراردبا تدابع یسیلاما رلتعاج موم نام ہرانوب طقف
 ماف رل(مهد) ریارب هلرل(خرامهد) نعي لرلسیئر یدمش تر (رارارقون) رانادوباق نان ولوا
 .یدشلوا

 یسا یر نه كرلهلبق و .یدشلا لیکشت هلسق نوا ند(مهد) نوا یھ سیهتسلق

 رهشیوا كرانوہ .یدشلدیآ مق ه هراد ۳۰ . یضاراو د كالما نونو . ۔یدلدب هندرد را هلق

 .یدردا تیاصاهراد چوا ه هلق ره .یداهدیضا را یهد ی ارآ هدینوا هدلحاسینوا «هدنفارطا

 دار بق راردبا داقمناهدهننا هرزوا قلواهدنتلا یتسایر كنرلسیر هلبق یدنک یاضعا هلبق

 تک سس نداضعا +۰۰ هلتقو سلح و ندیا عامجا هدهتنآ .یدرارلہا هرک اذم ی رهرادارومآ

 تالیکشنراهلبق ادک .یدرو ولوا باختا یئک ۰ ندهلببق یه .یدشلوا ۰۰۰ یدمش نکیا

 ریراقیچ یراوس اوور هلا تیلیوه یالاو اقره .یدشلدنا ذاخجا یناسا هدههرکسع
 روما ینمی) كسوخرامهلو تنوخرآ هلتروصو .یدردبا باعا ی رلنادناموق هدهدرام كلبا

  هس رح سوخ رامهلوت تن خوا .یدریلب دبا دیدحت یسەفِظو (كتنوخرآ ندیا تراظن 4 هس رح

 نوکره قانادناموق شاب طقف  ردبا ت ار اچ طاقام نو و و أا ینسەفیظو ییراظن

 . یدرولوا هللا ه وانم ہدننیب رانادناموق اس

 سه هدسلم و . یدبا یلجم (رلزوہ شب) سلجم كو و نا ًارابتعا ندخم رات و قنرا

 یرب هدنوا ك هنس وا یاضعا یللا تهلسق وب « روولوا باخا هلا هعرق یر ندلئابق هنس

 رس نلنند ( سبتاتسیه ) نوک یه قرالآ یمان (سیهناتیر) (نوک ۳۵-۳۸ ینعی)یت دم
 یداوم كجهلدبا فیلک: هسلحم ءردبا تراظن هبهراج تالماعم هدنتلآ یسرادا كسير

 ندنفرطتموکح هدنفرظ تدم وا راتو .یدرلیا هرادا ییهطباض روماو یرلعایجا «رالرضاح

 . یدرلیدآ هشاعا

 نوک نوا ىلا زکس نوجا كمربو رارق هدنقح تایانج راسو مادعا «هحلص وبرح

 «شفلارآ ین ذوفن كباکداز رلماظن کیو نونو هتشيا .یدریلک هعوقو یعایجا كنیلاعا ًامظتنم
 زىق كجەدىأ جاودزا مهدەت رش از وا . یدشمردنرآ هداعلا قوف ی ذوفن كما وع

 لے 26 رطر زکلاب ارابتعا ندخمرات وا .یدردیا باجا قرار یهننآ لاحهمم كککراو

 زکلاب نومک هللا سلقوتسمه ندنرانادناموق ین رح نارا تح .یدشلدبا دع یناک یسالوا

 .رلیدبا لهآ ندنتهح ايا

  هطساو ر یحوصخ نوجما هاقو یا وع شا سه هتسالبق نئ ےن

 ہى لاها هدنامز رب نعم نس ه . یدشعا داجما (مزک ارتسوا)

 ۰ وزرا قمایباب داش « روئولوا لاؤس یرلکدعا بودا وزرا قعاب (مزک ارتسوا)
 تنا یک هتس وا “ےک ٩۰۰۰ لقال ندلاها نامز را هسرونولوا ˆ

 ۰ یو « رازاب هنیرزوا ( نوقارتسوا ) یی هنغوبق ناوبح رب قافوا ینمسا كنوا
 كمك رایآر نالینآ ۰ یدراتآ هکلموح عوضوم هنلح رب نیعم كننادیم رازا



 ۷ رلناریت س یلکشت كنم رلتموکح ناتو

 ندسس را یصخیش طقف ء شم هدنجما تنوکس هجرلهنس یرود سایییه

 صخش ییا ندناکداز هدنمان نوطکوطسیرآ و سویدومراه كقراسه ینالوط

 هن رزوا قالتا ندنفرط

 «شلاق هنشاب زکلای سابییه
 هدحراخ هدناکداز هدانا و

 ۔اج کما توق بسح
 ۔ سار كناکداز .یدشمشیل

 ۔ولوب ںسیەتسیلیق ہدن راک

 هدیرلدسا هلاک . یدروس

 .ید اهدنتن واعمكت هطرابسا ۱

 : ربدربآ تقلا ا

 ہلرارجاھم نان ولو ہد كينآ
 كسەنہموتہلق ء راشمشلرب

 كرد تک روت ات ڈا وو

 ئ5 هغمراقیح یسابدہہ

 قفوم ہم ریو تیاہنەنغلناربت

 هن رزوا كن و . یدراشلوا

 ٠ ( نوکیس) ساسیبیع
 رارکت هداروب پس

 -یوا هل دما تدوع ا
 سهمره شک ولوب هدهمنرب 6۱۰(۰) یدشع ال

 (ردهدن و اه ۂزوم)

 ماوع تیک اح فرص ی یساسا نوناق ًارابتعا ندخمرات واو شلوا قفوم ہکمِیك ہراک "
 ۰ ردشللا تربغ هحالصا ندشاب ی هرزوا قلوا تنم ناسا ۱

 قلنارمت دعا

 ہازآ تا ۂسیلبڈ
 یساسا نوناق ہدہولیدا

 را حب شیلا یا
 -رتسوک شاب یراهعزانم هلسق

 یرانارت ندعت٢ دهم

 .تنلق نالوا قفوم دو
 هدنننعم هدهرص وا سا

 هلیع درا كرلهلئاع نا ولو
 ۔ راق قم یس اک کان

 نداکدار یر هدنسش 8

 هق رف فلاح طو . یدشلو

 یماروغاز اةغلس وخ را شاب |

 سا هتسلبق هدا با ا 22

 هنیرزواكنوب شلاق زکلای *
 > کما هدلا یاوغا ۱ اج کما لا یماوق |
 هتشلآ . (۵۰۸) ید

 ار هده اس وب سه هتسللیق

 كا مسقت هناعاج یییضارا یاسا كناحالصا نانولوا ارجا ندنفرط سی هتسیلیق

 ۰ رلتعاج وب .یدشلدا مسقت ٭(مەد) هتعاج زو یسلاوح (ك1) نولو ,یددنتسم هنساسا

 کرو . یدراروسولو كلام هلالقتسا هقدلوا هدنصوصخ هوست ی راهرادا روما یدنک

 یه . یدنا داع هنسیر كتعاج ره كما تراظن هنسهفظو هيلع ةطباض و قمالوط "

 بوسنم هتعاج نیع . یدشلووط رتفد رب یواح ی رهبنک كرلشادنطو نانولو هدتعاج "



 یوم خیرات 05

 | رطل رب . ردس وطا رط س رب به نه رتک رلوص هنن [ ندنعبنم (ه وربلاق) ءن ها

 ورم ۱۵ ریت سودز یهد سوزلیا) یمهم كا هدنسرا ینا اشنا كسوط

 كنماط زکلای . یدبا یواح کرد یمزکی ژوب ندرم م دبعم وب نالوا هدنعافترا

 یطوقسكننادناخ سوطارطس رب طؤقف .یدا هرم ا یلشنکو ۱۱۹ ینلت وزوا

 هدنامز نیغ سوطارطسیزپ .یدشمهمهلدبا ماعا الماک هدیساشنا كادبعم هنرزوا

 تدابعوب .یدشلدبا لیدعت قدابع سو زین وید هدننامزهلح زا ؛شع۱حالصاہدیرلتدابع

 . ہارطسیزپ . یدا راح یتبہام ر صوصخ هماوع نوجما ییدلدا ارجا ہلراسناد

 هدنتلآ فیلاکت هلضف ییاها بہ یرلبرحو یراکلنش « یتآ اشنا نوتوہ سوط
 یشراحو نامل کلا ہدنوجما كنو .ىدشملوا قفوم کمرتک هلعف ندەوق ندا

 یا ایک مو وف ی یاناایوف هتنیدنک یادراو كنموسز

 یتعقوم هلا هداعلاقوف تامدخ ید اه هنآ سوطا رطدزب
 لعوا هر ( ٥٨۷ ) ہدننافو هک یدشملا مکحم هحرد وا ی ۳ 7 ماما ۲ ا 4 هاش اس

 تموکح#رادا یک یرد هلیثع هدشادب نام .یدعملسهک ٹالکٹمالب سایه
 ینیدالشاب كنساباب اذک . یدشلا هظفاح هلیماع ینلکش كننساسا نوناق «شعا
 ءشملا حالصا و مظنت یرالوب كردبا ماود هلتیدج لاک هدهتنا اشنا (نونهتراب)

 قراسه یشدراف هلصوصخ . یدشمردتا گر ینلکیھ ر ٹسەمرہ هب هش وک سه

 تمرح هداعلاقوف هدهارعش و ادا نوجما ینیدلوا نوتفم هحرد كوص ه یقیسوم

 كوب و هسرزوا قلناریت تالنت ضمب ناکهعوقو "اجراخ هدانئا و طقف . یدشلدا

 هنیرزوا یفاناریت تسوطارطسی زیپ . یدزئاح یتیهام رپ :كجەلیبہدبا ارجا رثأت رب
 كسهلقاغهمند رلي ول همکل ا۔۔راشمقااق هماقتنا ذخا ناکداز ندا ترجاهم ندەنتآ

 وا .یدراشمالشا کما تکرح هدنسهرادا كطارقوسه هللا سهتسلق یغوا

 ندنفرطق و یقیفآ ران وتهمکلآ نوجما یماشناكدبعم «شعای یدبعم ینلدهدراهرص

 (شورغ ۲۹۰۰۰۰۰ ) تنالا ۳۰۰ هنیرزوا تعجارم نالو عوقو هترایدنک
 های وبیقیفآ و یفلد هلتروص و و راشمربدتبا اشنا رارکت یدیعم كردیا فرص

 ۱ ذوفن وب یراقدلوا زئاح كرابنوهمکلآ ہتشیا .ىدزاشملا سیسأت ہنایعص تابسانم
 یخ سوطارطسیزب « شلوا نخ دما هجرد هلوص ,هناکداز.ناقج نیهتنآ
 5 یدشمربتک ہدوجو توق ر شهد+ هدنملع

 ٠ رم در ته ست اس نا یو ست رہ ےر عج ایس در پس ما یف سم دا سوپ



 اا ےس ہو و. یتتمس دس صدف تیس و دیا دت رگ ےہ

 ٠ رلناریت س یلکشت كنیرلتموکح نانوہ

 .هدکلر هلیسیدنک .«:شمقیحن ندهننآ ہن سدان میم د یکید كسوطا ا1

 . یدشللا ترجاهم یشک قوچ رب
 یيدتاهلخادم هنااا طقف ,شعا اها یتاماظن كنواوص «سوطارطسزم

 کیا رکید هننرزوا كنوب . یدشمر و هرارکفرط په یهرادا روما نوجما
 .یدرلشعا زحح ینلاوما كرهر و رارق هنش كسوطارطسزم «راشمشلر هقرف

 کج یتبفر کیدا سدان ناولو ہدنراک سار تنوع نو ف کیا و و

 (ندوزاو رہ یکسا) یر دلوا كنراببه

 .هدرردقت ییدتبا جاودزا هلیسهعرک ۰ شما قافلا هلسوطارطسدزب نوچما کیدم

 .ییلکت و سوطارطسزم .ردشللادعو یک اک ٹوک اغ راکت كنیدنگ ٩
 .ردشلدا یف ہللدم هنس نوا ران هرک وص هنس ر طف «شلک ي هننآ كرد ا لوف

 .هلبا یاوقا ایلاست شلکهن زفروک (همرت «كينالس) هدنساننا یفن و سوطارطسیزب "

 : ردشم هءرادا ماقم هعفد یحنحوآ كردا موج ہی هنت | قافتالاب ۱

 .. سوطارطسب رم ۔ردممما قرت هاملاقوف هتتا هدننامز سوطارطسیزم

 حالصاینسهیعاتجا طئارش كراولبوک نالوا یداب هنسمک ههرادا ماقم كنسیدنک ا

 كو وب كي هبیلاها كردبا قیوشت ہد یعارز و اشنا راانب نیزم قوچرب یک یی دلیا '
 انب دبعم رب هما نوللوبا ہد(سوزیلیا) ندا اشنا ینونهتراپ .ردشملا افا راتمدخ ا

 ٥ ؟ دلج «یوم حیران ءقیفر دمحا ۱
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 یوم ےران ۹1

 چوا هلق یه . یدشلا مسقت ندنرظن هطق هبرح دصاقم و کریو یرلنو
 ۰ شلدبا مش هغلن دو ق یی « (یرارق و) ترد هد(ن رە یر سه «ه(نە ى رت)

 ادا كنادوباق رب قلنادواق یه . یدشلرا هغلنادوباق 4۸ تلايا نوتو هلتروص وش

 ھ0 یراوس ییازھح ہللا کر هد رح تۆو قلنادوباق یه انک یدشلر و هنس

 ۔. یدرلیدبا باح ا ندنور بارا ءرلن ادوباق .یدبآا هدنش روح كعا

 یسهفاک كراماظن وب .یدروبلو تباه هللا یعومع وفع ر ییاماظن كنولوص

 کت و .یدرلصا هسلوورقا بولب زاب هسرزوا رلکرد هت یلهشوک ترد

 هطق چوا یاماظن كنولوص هروک هنناس كسلاطتسیرآ .یدنرابع ندرصعر قدم

 سکھ ز نا . یدشهقلاق الماک یلرسا جروب : الوا . یدتیمها نایاش ندرظن

 تلف نواز رقم درام غاح : ۳ یک هاو و هدتناکش نوجا همفادم نقح

 هدنسعامحا تابح هنا «دناوف و نونو . یم فانتسا مدنراهب اج

 دشهرتک هلوصح لدبت رب كوبون
 نوا ییدابا نماتتاواسم هدنس یاهانوت و ۳ ا

 یراەعزانم هقرف هدنسهرا قلخ ء شملوا بحوم ی ون مدع سوط'ر سرہ

 ء(رایلاووا)یرپ ہکیدراو هقرف مهمکیا ندا هعزانم ہلیرکیدکی .یدشمرتسوک شاب

 | لار کن حر .ید(راللجاس) هدیرکید
 سوطارطسزرب یعوا كطارقوص ندراداله  ہداضلآ و طقف . یدرونولو

 ییدسا هل رللا اغ ام سوطا رطسب زی .یدشعآزاف دوه رب كوب و هدافتسالا ندتصرف

 ندنترهش و . یدشعازاق ترهش و ناش رب كوبو هرکوص ندرله راح هنارفظم

 . ۰ شما لیکشت, هقرف رپ هجمرآ ندراولیوک ربقف سوطارطسیزیپ ندیا هدافتسا
 كارە هتسهارا هرکوص ندکدلیا هلداحم هل هلقاخهم ہدنرب ندرلعاتحا یعومع

 4 نما بلج ینھجوت كنلاها هدارو سوطارطس زم . یدشلک هنئادىم یشراح

 کون کا الا قتلنارت تا تیاهن

 ندسوطا رطسی زر هبهننآ .یدیا ین شدرب كو وا كسوطارطسب زیپ ءنولوص
 نالاق باس هدنتلآ یحازع راب كنهتس ناکس طقف «شمالک ا ییاکلهت كج هک
 ندشا نوتبس هترزوا كنو .یدشمهمهدیا رثات هنهاذنا خاص كنيلاها یمادص

 سس ,یدنشلا تافو هدنسهتس ینکیا كنسرود سوطارطسزب  شعا تغارف



 ہم اس جت از تر IRE جیش نجس یا سا وک بو ار

E O E E وس EST VE E مربی 

 ٦ رلناریت س یلکشت كنبراتموکح نانو

 یا كلبا یر سه ندفنص ترد . یدرو ولو تنوخرآ" زوقط میرا نان فن کوب

 ۔رلہا باعا ندیشک قرت و ی وخرآ زوقط هرکو ص ءراردبا باا اضعا روا ا

  هرلنداق لوط اذک . یدبا یسهفیظو كتنوخرآ شاب كا هرادا یرلعامجا یوم .یدرل

 .یددناع هتنوخ را شا هدیسهفیظ و كا لصف ی راهعزانم هلن اع و تراظن هراقحوح زرسص و

 ۰ یدردا هرادا یهسبهذم روما و ریل [ ینمان ) لارق نعل سوهلتساو ( تنو یجنکیآ

 جا قوقح ہللا هیینجا روما ء ردا یمهفیظو قلنادناموق (سوخ رامهلو) تنوخرآ یجنچوا

 نسح كنيئاوق هدران و برف اج هدهرلتنوخرآ کند .یدرلبآ ت تسایر هس

 . یدررلبا ارحا همزال تالبدعت هدنناجما و راردہا تقد هنقیبطن

 تنوخرآ هدلاح یرلفدلوا نرم ندشک ۱ یک یغیدلوا هدننامز نوقارد هت رلت هف هب

 هوست یهسانجروما«ءرارداداتعنا هد(نو یناد) اب و (نوسداللاپ) هدنتلآ یتسایر كسوهلساو
 راکت نولوص ینلاظوناب ریو هرلن و بول ا ندنسام ژاب و هرآ هلمتف و زکلاب طرف ۰ یدرارلبا :

 ۰ رو ولوا باخ ا ندرلن اة ندقلتوخ رآ اتم یساضعا ژاب وت هرآ ۰ یدشعا هداعا هژاب وتهرآ

 . یدراردبا تراظن هیساسا نوناق هصاح ابو هنیئاوق رلن وب

 رام و عاعجا سلح و هک یدراو (یسلحم رازوب ترد) هدر هقشاب ندنو

 كمر و رارق هحلص و برح .یدرالرضاح یداوم نلک مزال نوجا (ابزهلقا ینعی)

 .كردا ثادحا ( یراەمکح تلم) كلذک نولوص .یدا یمەفیظو كراعاتحا وب

 یرلهمک کام ۰ یدنفلا عیسوت ندرظن ٤طق 7 مهم تاغ ی یلاها قوقح ۱

 . یدرتلیر و یا (ایایلهه) هرانوب ردنا داقعنا دلا یتسایر كراثهومسهآ

 كنولوص .یدشلا ارجا تالبدعت هداملاقوف هدهدقوقح رار ایا ارا و نولوص
 هدننافو ہرا ۷ .یدریلس هدنآ كر هنن ر رخآ ہللا ەمانتیصو ینلام ےن ر الثم رک هنن البدع

 هد وام اف كا ای و كحهدیا جاودزا یر ندنسانرقا نیقای هلکد وا هسریلاق رک اب یزق

 ۔هلب دبا تافاکمو تمرح هرلن اشیلاچ «تازاحم هر وا .یدعونم ایمطق كار تا .یدتجان ولو

 . یدتحالرا لئا ہنقوقح قلشادنطو همررتک تلا رب هل( ها ) مک سه ندناجا , قالب

 - هطراپسا « نولوص ہقشاب ندن و . یدہا یروبحج نوجا نوا كا اغا هنلصح كنن دالوا

 فرص ینەمزایوو هموقوا .یدشمر و تسما هجرد كل وص هده هب رکف هسرت «قرهلوا هننکع نت
 ڈر ات ک یدردا نشر یملعم قیسوم هد هندو هرقالخا هنر هللا قبتوم ہی دس ا

 قرالوا كنما مه ہنامسج و هب رکف ڈے رپ هلتروص و هتشیا . یدرونولوا تاعر هده ەےن دب

 ہدیترشاعموبادا نولوص .یدروبح ہکم رکوا یر ندتععص تابعش نکن یدردا ماود

 كا كرلتحوج تمرح هنن وا . یدر زاماقیچ هقاقوس زسهارآ نیلەجیک رر لئی داق . یدشعا مظن

 « قدق یازح رلازج دوحوم ًاماظن یشراق هئارج ولرد ره . یددودعم ندنفاظو سدقم "

 .یدنرابع ندنرازج مادعاو طاقسا ندهبندم قوقح «یفن كالما دادرتسا 1

 زکلای ۰ شمهعا ارحا تالدہبت 7 چیه ہدنلاوحا كنلئابق یو ی نولوص



 یوم خیرات 1۲

 قلوا تموکح ریدنرب یسارجا كناحالصا وب هلبا هجو یرببعت كنولوص
 اهد هطق ر ۔رکید ملا یالصا ربارپ ہلکنوب طقف . یدمزال لاح ہمہ ہرزوا

 لامعتسا ردقەنامزوا نولوص .یدا یحالصا كتاسابقمو تاکوکسم ہدوا هک یدراو

 هلیوب ندنوب . یدشللا لوبق یتاکوکسم (هوا) هنیرب یتاکوکسم (هنک ار نانولوا
 هدنتمف کارد ۷۳ نیا کشم مکا ( یم ارد ۱۰ + ندنناکوکسم ك یب

 ۵۲۱ هد ربه رر كلوب نکیا ۷۷ ؟ہدرب یکی وا ینعی ی(سونمدەم) هنیک أ . یدقجالوا
 .یسووا هنک نالیناللوق نوما تاعیام . یدشلسا لوبق كوا ر هدنمج

 ضئاف ,هقشاب ندنوب . یدیا ۲۹ هدر وطواییدتالوبق كنولوص نکیا ہ٤)مدر

 .یدشملقار هنسوزرا كرو یهراب هدیرادقم

 هلیدعت هدقوقح هل.ایساسا نوناقرب یکی ءرکوص ندقدباب ی آ ارجا وب نولوص
 روبحم هفیلاکت هدتبسن یضارا شدلوا كلام یکه ہدنوجما كنو .یدشمشدلاح

 نوتوب نولوص .یدشعا وغل یرلالوا كلام ههناتتسا قوقح كرانیکنز ,شلا
 ًارظن ه کرو یجەرو كفنص سه تامسق وب .یدشمریآ هفنص ترد یلاما

 ( سونعدهم) ۵۰۰ هنس یه یالما :یدا ًارظن هنسهبعاعحا لاوحا گیلا «لکد

 ؛ہفذصیجم رپ ران ربتک تادراو یغاینوتیز ای و بارش (تمهرتم) رادقموا هس و یادخ

 یادراو یاب نوسز اب و بارش ( تهرتم) رادقم وا هس و یاد سونع دهم ۰

 هفنص یحنچوآ .یدریلیرب و یمان (هیلاوش) هراذوب .یدیوسنم هفنص یحنکیآ رانالوا

 نوسز ای و بارش رادقم وا هن و یادش سونعدهم ۲۸۰۰ لقاال رانالوا بوسنم

 .ینرلالرات ( هللاسوفیوح هالو ) هللاوح یلتا كت رانو .یدرلنالوا یادراویغاب

 لوصح زا اهد یرلالرا .یدربلب زب و یان (تعیوح) هنس رایدنک نوجا یراکدروس

 و هتشيا یک م . یدہوسنم هفنص یحدرد هدرلناملوا یمالرات چیه اب و نرو

 كلبا ۰ یدروبحم هتساطعا فللاکت یشراق هتموکح ارظن هتنانشنا هنر ندرافنص

 هدنماقم یر و یرب هدیمرکی كنیرهیضرا تادراو ندیلاها بوسنم هفنص وا

 هفنص چوا كليا .یدبا فاعم ندکر و لاها بوسم هفنص ىج درد : یدرنلا

  هدناعطق فیفخ هسیا راتو هرارروک یمەفیظو (تلوه) ہدیرح رانالوا بوسنم

 كلبازکلاب راتنوخ را .یدرلرونولوا مادخیتسا هدنماقم یکهروک هداعانود دوخایو

 یک س سم عالی هل سرچ دی تی ما اد رک تی ی یو ته تم یا سا

 دا سس یا



 "۱ ران ریت س یلکشن كنم رلتموکح نانو

 ینیدلوا جاتح هدایز كا كتکلع الوا نولوص طقف . یدرلشلا هلاحا یتسهفیظو

 یتسساسا نوناق كتموکح هرکوص اهد « شما ارحا یناحالصا یاتحاو یداصتقا

 .ردشلا لیدعت هدنروص رب یلساسا

 ر ییساسا هدنقح سش بلق «شعا زاتحایس قوج ےب هدنکلجنک نواوص

 شملا لصاح فوقو
 و نوچیا ینیدولوب
 هلددرت لاک یهفیطو

 نولوص .یدشلالوبق

 ہک یدرویلس یا كن

 کیا تقو رب چیه
 .هبمهدا نونم هد قرط

 ضم یح . یدکح
 ردق هزعامز یرلهحراب

 هدنرارمش ندا لاقتنا

 ۔وک قوچ رر یندنک

 دودح ر شلاقهدنسهرا

 روم دا هشت هنشاط

 اتم و منعنول وص .ید

 ر چیه هدنسههاس ی

 :شمام ا هتفدرظن یمش

 وضوط یو یناه

 وا هسا شعا دع

 یدل |سقع قل رط

 قی اما الوا نولوص

 اخ ندی لالا
 .ردشمالشا هشیا هلا

 ۔از یاز) هجراباو اک ر شللق هدنسهرآ رلکپ
 فورعم هلتما (ابتخ دوم هدر ر زکید «هدروق

 ر (رزدەدەسنارولف) 8

 نداحالصا و نالوا نواوص ةمصاخ هق رف کیا رہ هد

 جم دبآ جروب هسمیکر ب هدراینانوب . یدکلا صالخ ندنراجروب یرایلچروب ہدصقم
 ءردیا تمدخ ہلیتفصریسا هب یلقجالا یلجروب دوخابو .ییلیدیازخ یالما لباقم هنجروب
 ندیا رادەنخر یهیعامجا ته نولوص . یدراربلی:اناص ین رللعوارلیصو ای و رلاہاپ
 اب و شلوا رسا یالوط ندنحرو ردق هنامزوا : یدشەددلاف ًالماک یراتداع و
 .یدشمه | ناس هنا تموکحهدیسهلمح هسراو ناسا ردقه شل اصهنحراخ کلم

 تبدل چیه هناحالصا نایدا وزرا یر ند توا یک یمیسقت ندیکی كنضارا طقف

 كکالما دوخ ومنولوص زکلان .یدششهلوروس لا امطق لالا ډو ٦
 كن رابحاعالالما قافوا ؛شعا نیمنهجرد نوجا ینسهم:دیاسک تو ۷ 8

 ۱ .یددلا هیاقو ہللروص وب یقوقح "



 یوم خ رات <

 هکیدشلکه هج رد وا ترورض .یدروبلاق دن جروب ارقف هلبا قلخ فنص هتروا

 ا نک تار تاسیلاطتسرآ ید سس 0 لالما ح ی توا

 رپ نوجا مظنت یتموکح روما ہدزوقارد ہدراەرص وب . یدشللا ماود ردق هتنامز
 هل دنا قیطت نوجما ینیدلوا یلتدش تیاغ نوناق وہ طقف . یدشممِا بتر” نوناق

 ندنسهلاع سەہک اه قاریت اراغەم ء شا ماود قلقیشیراق ہدتکلم ندنکید
 .ردشمامال وا قفوم ولرد ر طقف «شمهتسلا امر هتطض دب ی هرادا روما نولک

 ندنراقدلوا قفومهکعروکسوب هل اید رابكرا ولی وک یاضرعت ك( نولیک) ا

 (اراغهم)و(یللدم نەلی یم) رانا .ردشلادىازت یذوف ثكماوع ارامتعان فا وا

 كا 0 زا هراشلوا لئان هتاقفوم ضم كردا برح ہدانلا و ہللا یراتموکح

 ۰ ردراشما هدلآ هد نس ظا (نمالا-) ندا لک همایح هلئسمر نوجما یسەعطق

 و نه ٭ | كسهدب دس 2 ا ہدنطض ك فك طا لات ۰

 هحور قاحعا نولوص . یدشلوا یونان ر كوو كم ول

 کر هلا لاکر زرا شا ٭ یا عیجشت قی اسہا ل ندا دوم ردق

 شت كنسهطا نیمالاس هققلاق . یدشللا طض یتسهطا ( نیمالاس ) كردا

 ۔وہ هدلاح ۳ 4ۃمسح 4س خاد تکلع طوف .یدنک یایق كب هراب 7 لیارطضا

 كناکداز,شمر دنرآ یلافس هدنکلم برح نلیدا ارجا یشراق هاراغهم .یدرومنول
 یل اہا .یدشلوالصاوهنسه اغلادح تین وم مدع نان ول وا سحیشراق هتسهرادا و ذوق

 یه «رویتسیاینمیسقت هدهیمومعتروص كنکلم قرالواعباتهننااقلا كراقوشم مقاطرب

 وم كرانکنز ہدانناو كن ول وص. یدروسدآ ب اط یساسا نوافر نايس نوجما سک

 .یدشللا بلج هس رزوا یت دهد رظن نو و رعش ر یی دلیا مظس وال و مد ی الامعتسا

 هولوص رلنامزوا نح .یدکعد شما روهظ راکصالخ 7 نوح رابلهننآ قترآ

 دعاسم تاغ ہدینہاک ینلد هدص وصخ « شلدا تلہ یا هدهعرد یخاناربت

 : یرلکدلہ ینس٭ |دص عیابط كنولوصہدرادیرطای وااذک .یدشعد «!ردحاتحمءران و اق

 شاہ قولوص كردبا ق فنا هدیبیه ہیلع ءانب . یدراسشمتا داعا هنسیدنک نوجا
 «قلراکتلاسم مدن اعا هل اناکناز» هنسیدنکهدامزناع راشم ا باتا تثوخرآ

 یی تے انوار ےہ E یک ی یا نی سر ےہ تب نیک یاد ناصر ات تا نت کت کا



 ۹ رلناریت س یلکشت كنب رلتموکح نانوہ

 احتلا هدایز كا ہللروص و هتشيا . یدردا احتلا هنسهاح كدوبعم هدارو «راحاق

 یراقدنولو ران و نوجیا ینیدلوا (نوللوپآ) هلبا (٭:ہتآ ساللاپ) رادوبعم نلیدیا
 هداروب رلتهفه « شعا نکا دور كونو ہدیرادبعم (نوسیلد) و (نویداللاہ)

 ۱ .یدراشمالشاب کما هک اح یرلیناح كرد داقعنا

 یلساسا هدنسهعطق كتا :شعا قاشا هل( ساز ولأ) یری هک نوک و

 ںی ۲ سس

 تر س٠ 000 :

 دی 42 7
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 برج ے ہیں یس اےس سے سو ےس سس

 تما یم نیو تاب پت سل

 )۳ DR ور بِ £

 یدیعم هلآ هد(هنک -أ)
 ی ی تو یی د ن اف

 . تعارز هد(كيتآ) هدرصع یجندب ."یدشمالشاب کملک هدوجو هبعامجا تایقرت

 هقشطاق .یدشط اكارتشا مد رک تراک زن ریش ۲" :شمالشابکعا یر عیانصو

 ۳۰ را دیا نامت یا وع تکا ہدنرلرہش نولو كناتسنا و ه رحم تراحم

 ادر وا یدمفرتک هل وصح یا نع 9 یک ییدربتک ةو

 .یدشمشالِلاہ كب هشاعا طئاسو «شمالشاب ہکمتا لوادت هراپ هدهدنسهعطق كيت 8

 ند (سوطنو) هنسهعطق كيتآ رایلاراغهم ارابتعا ندنلوا فصن ك رصع یجشدب ۰

 . روبناص بولا رانکنز یرلءهبخذ و . یدراشمالشاب هکمرتک هرخذ قوحو ا



 یوم جرات ۸

 ٗڈرادا ندنکدمهدنا هظفام تدم نوزوا اس و سه کو ته ۰ هه قفوم

 (نوکیم)و(تنهروق) هد(اراغهم) هرزواكنو «شمرداقهنفنص ناکداز یتموکح

 . ردشلوا لخاد ه (یسیرکسع داحا) ینعی هنس(یخامس) هطرایسا ئ۷

 تاماظن تدم قوجرب یمهعطق كا ) ینیدنولو كنس رش (هنتا) اال

 هتسراتاد رصع یعتتلآ یتا دو « ء شمشا وا هللا هيلخاد فام 1 32

 لتا نیک فا كب هيلخاد تاماظنو .ردشملہدبا باستکا ورغوط

 را كیا : ردشلدا ا ہدئسەهئس ۰ قللارق هدكآ هروک هتاور

 3 ردشل وا رادمکح سوردوق یلغوا هدارکو ص ندس وطن الهم ءشعا سوطنالەم ندرادمالەل

 هراز رب دل وا ی ارق ۰ سوردوق طقف دنا لخاد هدبرود تب و ہا( كتاآ ) ر رود

 نوجا قمراتروق یننطو « هم وط کیدا رشات هر رود كنهاك یتنجال وا رفظم كن رابدنک

 -هروکق بال E راک هند ٠ و نڈسوردوق یاها .ردشعآ فلت ی دنک یدنک

 - ردرلشع | بصن (توخرآ) هلیطرش تابح دق ودهم یلغوا كسوردوق ندنرلکدم

 . رد را وتام ولعم 5 كی هدنقح یسهعدق تاماظن كنسهعطق كیا
 سا هدناب و یسیزاب 4(رسلاطتسرا ) نانولوا فک اربخا زکلاب ˆ ملا د تاما
 هدشادب یسلاها كينآ هزوک هنفیدلشالک ۲ ندزاب وب ۰ ردهدکلا اوتحایامواعم

 یرادمکحرر یرا یرا كنهصق ره .یدراشمهغا لکشت تموکح نفس

 هنتآ هدیسه کا یتغا رب وط روروطوا هدنسهبصق یدنک سک یه .یدزاو

 هرک وصاهد نشلوامیات هلارقر ہرخ الاب رنو . یدزلنآ تدابع ههه 1 یسهدومعم

 لوق (تنوخرآ) زوقط هرزوا كمشکد هنس یه هسرب كنو قراربدلاق هدینلارق

 ةرادار ار هلراتوخرآ هدرلنو هکیدراو اهد(تهفه ۵۱) هقشابندرلنو .یدرلشما

 اوج ےن . حراز روما
 كاو ورقآ سلجم . یدریلبیدنا مات ندنفرط یىلح (ژاپو هرآ ) هرادا روما

 كنسهدلاو ,سلعو هروک هتاور . یدردا داقعنا هدنرزوآ هت رب هدنسشراق

 ا ٢ .یدعلسا سست ندنفرطههنآ ةدوبسم نوجا هک اح یسەروا لئاق

 ماظن « كّما نمات ییقالخا طابضنا یسهفیظو كسلجم هروک هتامولعم ییدربو

 _ یرلیا كا یماضعا سلجم .یدیا قهریدنالازج یراندیا تکرحهدنجراخ نناوقو

 ۱ . یدک ندرلهلناع راک و ناکداز ہلراتنوخرآ نلک

 هنیرپ ندرادبعم نامز ییدریدلوا یب ەسمیک رب رکید هسمیک رب رانامز وا



 2 تایپ

 ۰۷ رلناریت س یلکشت كنبراتموکح نانو

 یفلد یوبققیفآ هن رزوا كلوب «رلشعا تاکش ٭( ینو: ققیفن 1 یبالوط ندنراقیلآ کرو

 هب رحوب ہتشیا سین هتسیلرق یش !یاوجیلشا ه رام هلرلیلاسب رق شا تعجارس هننهاک

 . ردشعازا مان ےگ كوب وب هلرلت رفظم ییدلبا زارحاو یا كارتشا

 رفظم هعفد چاق رب ہدابیملوا . یدرادمکح رپ روسسچو كوبوب سیهتسیلیق .

 ہلئاغ ینیدلا ندرلیلاسیرق یتح . یدردبا هام ہدی هسقت عیانص اذک .یدعلوا

 . یدشمرِدنبا انب یدنک ین( یسیشراچ سین هتسیلبق ) شما نیز یسآر طقسم
 ءرلیلدب رود نان ولو ہدنویکیم ہردیا ترف ندرایلسوغرا و ندرایرود سین هتسیلیق
 ہنادحوم نوجمتا ٹلوب ؛ رولوا منام هده رلتدابع كرلتوب یتح .یدرلدا تیذا اعاد

 هسوطباردآ ند ران ام رهق یدنک شود ا الثم .یدرون ولو هدرلعدخ

 قو نوما كنا مور ندندابع وب یرلیرود سینەتسیلبق . یدراردیا تدابع
 هدن وکی س هنمان سوسنالهم ییفادم (بن) نلیدبا تیاور ینیداوا یک وطسرادآ

 .یدعظا ۳ تا تدامع هسوس الهم كنلاها ۰شمردتسا اشنا دبعم 7

 هدص وصخ وہ: ہ شمهتسیا كعا حالصا ن نْبََساَسِا یورادا روما سس هتسلق

 ام رہ كرلەلسق نمد رس یم قیقح . ردشمامر وط یرک ندتلراک ادف چ ٤

 هتسلبق نکیا ینکو ملا هلق ین دل وا و یدنک  ردق هامز وا یاں اید

 رلمسا انف انف یک (رلزوموط) و (رلکغا) هرادلسق رکید :شمرتک کا ا و يا

 را۹ : هحرد كوص هلت اق بوسنم هر رود یسیغوط اهد .ردشمردب وق

 - ادناخ ین همکل ا هدیتسهع رک هناکب شالوا یدالوا كکرا چیه كسب هتسیلیق

 رودكننادناخ ساروغاطروا هلایافو كسیتهتسدلبق .ردشعا موزت ہسەلفاغەم ندنا "
 .(٥٢ہ) ردشلو ماتخ هد نکا

 کیٹ ز یش (اراغەم)طقف شعاروھظ ران ارت هل روص وس هدب رل رہش نان وب هتشآ

 تنم مد اراغەم) .ردشلک هعوقو هدنروص ر یعانجا هدایز ندقلوا ییا قلثأر" ٩

 هدنلآ كنلاما. هدرار زیدوسصحم و قاروچ ء2ا کت نا ٦
 كنلاها یسنکوهت هرزوا كنو . شا دیازآ ترورض هدنکبع نیش ٩

 لزوک تیاغ ہداراغەم) سیناکوئہت .ردشمع هتموکح ءرادا كردبا داتسا هتنواعم
 یسماتنواعم هنلغوا یوانهتسیاكم هغلنارت هدهننا طقف «شمریدجا لاناق رب آ

 هطدضتسهطآ  (نامالاس) هلیسح قیقلاف كنماعانود .شعابرح ہللا تا ن



 یوم خیرات ٩°

 سوردنایره .ردا ثیافکق لل هتقد رظن ینغیدنولوا بام | مکح كتنهروق هد راحت

 .ردیسعا اذا هس رس داق تن هروقویسم رر دلوا هلمل اید ریل یمهحوز تاماہناە اکی هدنقح

 ۔ دناس رەب ہد یس :ردشمک خستماسب ی وروط هنر ہدنئافو كسورد اس ره

  شلدا فلت هدنکلیلاو ارکر وق هدكنم رکید .فیعض لاقع كتير ندن رللغوا كسور
 دودحیدسح شا باطم خسمامج ےک وص ندتموکحەنس چوا هیفامعم . .ردسالوا

 2 ۷ باری راو نوار لقدلوارازب ند لایت و یلاها .ردشملن | هنجراخ

 هرادا ندنفرط سلح رب كاشک نوا تنهروق اراتعا ندحزات وا .ردرلشع | امغ

 ٠شلوا عیاض یسجراخ ذوق هدكتنهروق ہلیضارقنا كرلناربت .ردشمالشاب هکلدبا

 . ردعلا لالقتسا نالعا |رک روق هسرزوآ كنود

 (تنهروق)رهثو .یدیاهدنلامشكزهوب ولەیرہش (نونکیم) ).. .
 تباقر ہللا ( تنهروق ) نوجا ینیداملوا یال لمکم ا دی ول يس

 « نوتز «رادلوصح و عورنم یسخارا هفامعم . . یدلکد هدهحرد كحهلسهدب |

 هرلی رود کهد(سلوغرا ) هدیسلاها (نویکیس) .یدلوذبمكییرلحاغآ ءویموهزبس

 :رلیلدب رود . یدندافحا كرلیلینوبی یا یمظعا مسق كنسيلاحاطقف .یدبوسنم

 ( رللا# ) هدرب .یدنکم ندملببق چوا هلیمان ( رالیفمای ) و (رلناعد) ء(راەلیہ)
 هلسق و ساروغاطروا یرادمکح ( نوکیم) هک یدراو هلسق رب یجدرد هلیما

 تدم و « شمروس تموکح هنس زوہ هد(نوک یس) یاداخ سار وغاطروا .یدند

 .یدشع ولوا هظفام قوقح هدكتلمو «شلسا تموکح ءرادا هناعالمتیاغ ہدنفرظ

 یک یرلکدلیا باج هتتلا یرلذوف یدبعم ینلد رلنک ندننادناخ ساروغاطروا

 ندقدلوا رفظم هدنشی راب هبارآ رب ہدایملوا هدنوریم یتلخ و یلغوا كساروغاطروا
 . یدشمر دتا عضو یسوطوق هوم رب 1 تنالا ٥۰۰ هارو هرک وص

 سیهتسلق .ردسسهتسلق یروہٹمالا كرارادمکح ناک ندننادناخ ساروغاط روا

 .ردشعازاقت رهشر كوب و ی ال وطندنک ارتشاهسدتمب رح (۵۹)هدنس ولحتیادب اهد

 دادتماردق هزکد رپشوب . یدراو یرهش (اسیرق) هدیضارا یهدنراوج یدبعم ینلد
 ررجات ناک ندایلیحسو ایلاتبا .یدروسولوب بحاص هتناعت (ارریک) هللا یضارارب مساو ندیا

 یقرط (اسیرق) نداروب رام ه (ارریک)به نوج|كامهمکن دن را کد ی ےکاہس كزهنوپ وله
 یسركرک ندرلنوب یرهش اسیرق .یدراردا بیقعت یبهداج ندیک «(یتوئه)و (سیکون)هبا
 هدندن رلنلک ه راز یدبغم كرلبلاسبرق یسلاما قلد ۰ یدردنا تور بسک ہدەاس ویو ریل!



 سس یلکشت تان راتموکج ناموہ

 ۱ یکیرلقدلوا . ضورعم ھه کدې ون الاد راداک اب ید رات رک هدوجو توق رب

 تلم يا تیام .یدرلشمشود هنسوزرا ا یشراق ہرلیل(ارک روق) ہداچراخ

 بولغم راداک اب ( ٩٩٤ ) ہدەیرحم هب راح كوو و كليا نالو عوقو ہدژفسەرا
 . یدرلشلدا ضرقنم ندنفرط سولهسک ہدەرکوص هنس چاق رب «رلشلوا

 یئاشنم كسولهبک .
 رلتاور فلتحخ ہدنقح

 هروک ٹاور . ردراو

 ییدلکنایندسولهسپیک
 -داک اب ینھاکی لد نامز

 وب هدب ولک نوک رب ہرا

 ء شمەلوس ینکج هدیآ
 ردیاب روا تر
 هتسیا كم رب دل وا ئغج وچ

 رادان اب دیار

 رلمدآ یرلکدردنوک

 هوصعم هلوا كزجوچ

 هنر وکی نکی دا وکم وصعم
 ۔اییق ولردرپ هنسیدنک
 ۔ہدلاو ہد رص وہ ءرلشمام

 رادردخ نشا درج

 هغي دنص ر یئلغوا قرالوا

 هبلغ هرارادمکح كغج وچ

 ( هبلهسپیک هج انوي )
 .ندیبس وب و شمالقاص
 .سولهسک هنسیدنک

 ۰ ردشار و یا
r1  

 زووا سولهسم
 ۃتضوکع هرادا هرس

 تدم و 6 شک >|

 قع یدنق ہدنفرظ

 راد_صعم مهم تا

 ی ٥د ردما صیصخت

 هده دعم ینلد یک

 در الت هروق فرص

 رر ص وصخ هنس رارذن
 ۔ردتا عضو هنزخ

 ہنی دیعماد عوام ردشم

 نامز . ردسولهسک نریدتا عضو بوریدتیا لامعا یناکیه مظعموا كسوەز

 (اک اربمآ )و (نویللوص ) ۰(سافول) «شعا قرت هداتراجت (تنهروق) ہدنتموکح
 بردا تک قنا ر كوو ندنرظن هطه تراجم یرارهش

 ہنس جم قرق مات سوردنایرهب لغوا كوو نک هتیرب هدننافو كسولهبیک _ ٦
 هدننامز سوردناسره .ردشمار ودت هلا لأرب نیتم یتموکح ٌءرادا (۱۸۰.-۷۸۰ 1

 سبسأت (یدیتوف) ءشلدبا بولغم رلیلارکروق «شقنا قرت یراہکلمتسم تنءهزو |
 هلصاوم هورضوط ندو ضغوط هلبرالحاس اتنودک ام و اکآرت ھا و و شو ٩
 .ردشم ار وصت هلس ینمریدجآ ینخزر (تنهروق) سوردام ره« یتح ۱

 نلک هعوقو هدنش یللدم هلا هنتا نوجا قمالکآ ینتیمها ہجرد هسایس كتنهروق



 یوم جرات 0

 کما مکح هنسلاوح زهنوب ولهب نوتوہ ًاحجمردت یساینومهکه هطراپسا . یدراتچ
 اتم واق نس ییدرتسوت یشراق «هطرامسا كترہش سوغرآ یتح « شمالشاب
 .٠ یدشلوا یدان هتسالوا فعض راحود كسوغرآ تباہ

 تاکلمتسم نلیدا قیطت هدرصعیحزکسو ىح دب دالملا لبق

 ٠ت لت هدر نوکسم هارلنان وب كلاي ىسقشاوب ران ٥رب ٥ہو
 ا قازوا ال راتاو : یدشمرتک هلوصح قرت را رب كوبو هدهدناتسن
 « یورس « هردس « راروبلآ تامولعم هدنقح رلتکل# نایلوا مولعم ردق هنامز وا

 یسک برح "نانو یسا

 ناتو . یدرلروس دشت ہدەدنرلتکلع یدنک یرلجاغآ یی ؟ ریغاو هنفد ءامرخ

 ندن رللحاس کد هرق هروسدکر دق هنس زفر وک ( (یاقس) لدا زام) یرامک تراجت

 اوم هلنا الا و هلآ قرش هدیراهکلامتسم لوطا ا روبربتک تابوبح
 قرت ہداعلاقوف .كلبحکلموح هدایز كا و ییانص نانوب .یدرویبدا نیمأت یتهلص
 - دشکد هحرد كوص هدنهیسایس و هیعاتجا لاوحا تدارک ون نوو یدشلا

 لارا :یدمش . یدا هدنلآ كنفنص راک به ءراداروما ردق هن 1 وا . یدروسرپ

 . یدروسداوزرا كا ةلارتشا هتموکح ۂرادا هدقنص ماوعرب ندنا تورث بک

 هلبا یمەیراج و هیفارنج تیعضو « (تنهروق) هصاح اب ہدنجیا یرلرهش نانوب
 هدتاد «شمالشاب قللارق هدنطساوآ رصع یخ زکس هد(تنهروق) .یدرویدا نی

 هل (رادمکح چاق ) ینعب یشراغیل وا هرخ الاب نکر ون ولواهرادا (هلرادمکح رب) ینمی یشرانوم

 وا . ید(رلداک اب) رلنهروس تموکح هد (تنهروق) . . یدشمالشاب هفع ولوا هرادا

 تورش بک هل راحت ہللاع وہ .یدشلا لاتتنا ههنا وہ اترا به قالارق ردق هنام
 .یدشللابلجیتوادع كننلاها هخالشا هتموکح ۂراداہلتراقحو لظ تیاہن «ش
 لو و یشراق هنفنص ناکداز نوجما یرلکدتسا لاغتشا هلمیانص و تراحم یل اہا ابا



 o رلناریت س یلکشت كنب راتموکح نانو

 د راح هلرالسوغرا هرکوص ندکدسا زارحا یقرفظم یهسهم ریل طراسا
 .هسهم هنرزوا كلوب . ردرلشلا سح تی ولغم رب یحآ هد رام وب هدهسرا شما
 یجنکیا كردا ناصع هدننلا یتسایر كسهتهموطسی زا ندیلارق نادناخ ء۳۷
 وم ندرلیلیےٌسەم رلیلەطرایسا ہدرابرح وہ . ردرلشل ا نالعا ین رح یاس

 هنهاک كردبا همش هدندن رفظم زارحا تدم ر یتح « راسشمروک تمواقم هچرد

 :یہعاش رب لاپوط ہرلیلەط اپسا هرزوا قوا هفطل هدنهاک .ردرلشع | تعحارم

 روسح رار هلقلوا عاش سوباطربت . ردشمردنوک قرالوا نادناموق یو اطر
 كنو . ردشالا قوس هت رفظم ینسودرا هط رابسا ندشدلوا ناداموق 7 لاعف و

 تیا ءشملکح هنغاط (اربس) «هرلغاط یهدندودح لاش سهنهموطسرآ هترزوا

 ۲ شیک هنيا كرلماهط راسا یسلاوح قوت نولو هحالہدا طض هدیساروب

 . ردرلشما زارحا قا ر الو و کو ل ےب ا ا
 یراهبنطو هسرت و یت طاضنا كرلیل طراب۔ا ہدرصع یی هلص وصخ

 هرملک هنراسچج ندلابقا وب :رلیلهطرابسا روا لاسیا هلاقا موا ےک
 ةحامالوا قفوم هدرفس و هدهسیا راشعا ارجا رفس هده(ا هکه) و (ایدافرا )

 هبیقعت ینتسایس داحتا نالوا عفان كا نوما هطراپسا « کمک زاو ندنتسايس الیتسا
 . ردرلشملوا روس

 هک یدرلشمالک | اما هدنسهحش رلب رح وہ رایلەطرابسا

 نوق كن هطرابسا نوجما طض یتسلاوح زن وب ولە نولو

 راح وداحم ردن هد توقوب هسرولوا كج هلی دبا ماود هدایز اهد هرلب رح یتح .یدلکد یفاک
 رو رارق هکما داحا هلبرلتموکح زهنوول» نوجما كنو . یدقحالوا فعض

 هکنوح . یدزسەہش ینحالوا ہن راتعفتم یدنک هنپ كداحتا 7 ہیفامعم : یدرلشم

 نوتو هدنتلا یمءرتس تاواسم « ہدنداحتا كرلتموکح فیعض ہلرلتموکح لئوق
 . یدبا ییبط ینجالوا ہدفرط یوق هنس تانک ات

 . یدلکد مک هجرد وا یسنوناق لکش (اینومهکهه ) كانسداحا اینومہدەکال

 . یدفظوم هلا یسهرادا و قوس كنراودرا قفتم زکلا ہدابن ومهکهه و هطرابسا

 ید یا انوم٥د کال

 . یدقجان ولوا ذاا ندنفرط یسلح داح ا هسیا یسهیقوقح تاررقم كنسەق تلو داش "

 -ال وا كلام ہ1ز نع به رلث وعیم ناک ندرهش ۰ كحهدا داقعنا ہدەطراب۔ا سلحم و 1



ofیوم خیرات ۰  

 رلیلەطراپسا .ردشع ار وهظ برح هدنسهرا رلیلسهسهم هل رلیل هط رایسا هنن رزوآ كو «شملر دلوا

 ماود هنس چاقرب برحو .ردرلشمریک ندجیلیق ینسیلاها قراصاب ین رهش (ایەفما) هکوا كلبا
 یرادمکح یلةتسهم .ردرلشملکح هنغاط (موتنا) رلیلنهسهم هدنسهنس ضا تا و ںیہ

 كيرح هدهرص وا هروک هتیاور ,ردشعا زاربا قلنامرهقرب لو و هدانثا و سومهدوتسیرآ
 رب رک اب هدنهاک .شلدىاتمجارم هنهاک نوجا قمالک ۲ یکی هنلهجتن ہللا یب ولغم كرل لرسم

 ین زق نوجما قمراتروق یتنطو سومهدوتسیر | . ردشللا ناب یتسلدبا نابرق هرادوسم كزق
 ینسەقوشعم كرەیلیوس ینغیداموارکاب كنسهجوزیسلناشن كزبق ہدەسیا شمر و رارق کا ادف

 كا وف روتا

 یرلیلینەەم لیلاح و

 « شمەتسیا قمرادروق .

 :وتسیر !هنرزوا تو

 رارکترلن و «شع وقروق هنطو یتسیدنک سومهد

 «رلشعا تعجارس هنهاک ندا مورم ندتمدخ

 ۲ر نهاک رفس و
 .دبعم سوهز یهدنغاط

 هسروقاپمس زون میک ہن

 رلس هس هم .ردشمهل وس

 -رضاح ایس زو لاحرد

 كنهاکرلیل هطراسانال ]

 هشیرایدنک یغاریشبت
 ندقار وطنوجما هجو ین دنکی دنکه دن رزوا
 كرهربدتا اشناایپسرو ۳ ردشلا بل

 رسکتم نوتبسب ینراسج گران هسهم هتبرزوا كن و .ردرلشملوا قفوم هتمردیوق هنیدبعم سوەز
 .ردراشمر و تیاہن هنیرح یلهسهم یجن رب كردبا طبض هدینغاط (موتا) رلیلهطرایسا ؛شلوا

 وت هلبا سورودیلو ندننادناخ داک | یترفظم وہ ندنرللارق هطراپسا
 نور ونا هب هص> ۳۰ ۰ یتسخارا یس نوت و راععا زا رحا نومو

 هدی رانالق ء راما كر یتراطو یرلحاص كالما قوح ر ندرلیلصهسهم

 لاح كل رلب ولغم سواطرت عاش . ردراشمر دنیا هن کرد طوله رللهطراما

 ۔رلکیا ہدتلا كوب 1 لا یک کش ا راد ویھ :هدو رص ييدتسا تح ندنساشبرپ

 یر دنفا رررو ہرلملاغ هل روز یتسد راب ندسال وصحم نونو كنضارا ۰ یدرل

 سد «یدرارا وط مام نوحا كا ی رلت داف هد مش ٦ یرلبدنک مه نامر یدل وا

 روی جا رضا

 هحرد 2وہ ندلاح و

 یدنکی زق كرهنلتدح

 تا فط هلأ

 -انو سومهدوتسیر |
 هدهحرد كوص ندت

 يسا. رددوا اتم

 -روق جنوقروق هرخ الاب
 < شمروک رلاژر چوق

 یرازم كنبزیق تیاہن

 سوباطریت یعاش یلطراپسا



 ٥١ رثناربت س یلکشت كن رلتموکح ناتو

 نامز یرلکدلک هننیقاب نمشد دارفا .یدردہا ادناموق طیاض رر هنشهفاک كرلت و ؛یدنلرآ ۱
 هدماظن و هنمشد . یدرارید ( ژنالاف ) کوب رردہا لغت هعطق رب ہدنکلنیرد هرص رک :

 -ردیا تقد هحرد كوص هنسمامل غ اط كنب رل هعطق ءرارر ود ینمشد هل رلتلوص و تعرس «رریلس 3

 یرارکسع نان ولون هدماظن قینغاط كنب رلمصخ .یدراردبا هظفاحم اماد یارار دارفا .یدرا

 الصا ہراەعطق ولیوط وج هدراه رام نایدیا ارجا هنکوک سکوک هلا هحراج ةحلسا زنکلاپ "

 مظتنم یکرلیلهطراپساهدرلنوا «راشمالک نو هدرلتموکحرتاس یهدناتسنانو تح .یدزاماناط "
 . یدرلشمالشاب هاست رک

 روسدناتاساهدو .یدنرابعندن و یرله رکسع و هیسایس تاماظن كرلیلەط راسا

 رر كتموکح هدایز ندیش یه «رارومدا زی ہلکل رکسع زکلای رلیلهطرایسا هک "
 یلہدئاف ندتهج رب زکلای یراتکرح وب كرایلەطراپسا . یدرارویلوا یراکتمدخ "

 نوت یالامکت و قفاذکنا كركف « یهصخش یاوق ندتهج رکید طقف .یدا "

 یقه دوح وم نو و كناتسنا و طقف راشمازع هل وق رایلەطرابسا ۰ یدروقآر مقع

 كنسرلن وناق هطرابسا ءزکلای . یدرلشمامالوا رادهرم ندتعنصو نف ندا لکشت
 . یدشمرتک هنلاح تلم رب بولغمان یرلیلهطرایسا یتیلمکمو ماظتنا

 نوا برح فرص ینسیلاها یک هطراپسا 3
 كعازار | توطس هداحراخ هدنلمر لرد شح, 3 ۶۹ ھ3 یت رر مج ے صاف قسم یھ و 6

 نوج ا یا قت. یکلسسم الثنا كنەطرایسا هقشاب ندنوب .یدا یعیبط "

 لکمت تک یتساسا كنهبعاحا باش هدهطرابسا .یددوحوم ہدراببس یعامجا 3

 هتکلم قح یرلیلهطرابسا نالاق زسرپ «رویلاغوح هنوک ندنوک لاها .یدرویدا

 الرا ۰ یدروملوا لصاح جایتحا کما هدلا رلیضارا یب یب نوجما كما رهظم 1

 یتهسهم .یددعاسم تیاغ یسضارا (یهسهم) نوجا كمر دشت جاغآ كنا عرز ٦
 رتندارفظ زارحاهد ران و وا بللوایتح .یدراناسنا نام ا و ًارکف هدیسلاها ۱

 نوجما ثعا بولغم یعوق ر هلو هبلعءاس . یدآ یلیەسەم یسید هدنس را 1

 هل رلسن هسهم كرابلهطراسا ندسس و هتشيا . یدراو جایتحا ه هلدام ر دیدم "

 هدهئس یجنمرکی «شعا ماود (۷ ۷-4 ۳) هنس زوقط نوا ماع راب رح یراکدتا 1

 .ردراشملکح هنغاط (موسا) كردا كر ی رلالرا تنم رایلمهسهم 3

 ندناناب یهدنراعشا ضعب كسواطریت یعاش تامولعم هناکی رثاد هنیرلپرح یتەسەم ي
 و سولق هلەن ی ارق هطرابسا هروک هتاور هرددودعم ندهناسفآبه یسریغ كنو .ردنرابع 3

 هدنساننا تفایض رب نایر و داتعمر ندنفرط رلبل هط رایسا هر املس هس هم هدنکوا یدبعم (زیمه



 یوم خیرات ٠

 هرارف تکرح رپ هلیوب ہکنوچ .یدقلزسومان رب كوبوب كمروشود ندنلآ یناقلاق
 ناقلاق ہدنئادیم هراحم كردبا ناخ یادف ابو قرانالهراب « ندتهج رکبد . یدتمالع

 :هنلغوا ندک هه راح نیداقرب ی ەطراپسا تح .یدفرشر كوب وب هسیا قمنیشاط هدنرزوا
 یلهطرایسا رب رکید -.یدشع.د «!نودهدنتسوا كکن اقلاقد وخایو هلکن اقلاقاب .هدکشونود»

 ینجیلق هنلعوا ندک ۰ ه ه رام هدنیداق

 ہصیق كي كنجیلف ىلغوا «شمنا یلست
 . : یسدلاو نامز ییدلیوس یتفیدلوا
 یرایایرعوط هنمشد «قوب یررض»
 «۰ رولوا لصاح دصقم لهسرلینا
 رلیلهط رایسا - . یدشمرو یناوح

 کان یسک یر
 یم رق هتیراهقرا . یدرلرینب وس یک
 ٣ ااسص ڑیک لا

 قورع «رارالاج هقیسوم «رارلسوس

 ہلرایقرش كجهریتک هنایلغ یتعاجش
 كو . یدراررو ورغوط هنمشد

 مولوا « كلنش رب انداع ه رام نوجما

 رب یلناش هد راع. یدنداعسر داع

 نفد قرالبقاط لیلکا  ندللاد هتفد هنشاب « یگ ندا ناح یادف هدنروص

 . یدرولوموک لیس سلا یزعرق هدرلندما زارا تعاحش رب كوب و اهد ۰ روتولوا
 ی زا یسا هنیرزوا هلوهلکید شاطر هتجوا یئ كنامرهق هدمدلاح ییاره
 . یدتمالع هرارف قعالهراب ندهقرا . یدطرش یسالوا ندهقرا كنهراب طقف

 عقاوم قوا .یدرونولوا دع ناسنارب رسسومان لا یلهطرابسارب ندیارارف هده رام

 . یدرارریدنبا هنسهجرد طولبه رب اتداع ءراردبا مورح ااد ندەیلاع
 ۔راپسا .یدراشطلا لیکشت ودرا رب مظتنم قرالوا هعفد كلبا هداتسنانون رلیلەطراپسا

 . «یراهرز «یراحالس كنسودرا هطراپنا طقف .یدمظتنم ریغ ودرا ہدرلیلانوہ لوا ندرلیلەط
 . یدراریناللوق قاررم و جیلیق نوجما ضرعت . یدبا ینیع كتر رب به یرلناقلاق «یرارفغم
 هراقاطو كولو ء روباط «یالآ راتیلپوه . یدراربد ( تلیوه ) هدارفا حلسم هلقارزعو جیلق



llهاو تو سا تن  

 ءرروطوا یٹک چافرب هدهطوار هجم رآ ہدانئاوب ۔یدرلا لوبق ملا ارا قاغا یرلتن ورهک «ردیا

 تنورهک .یدراهروک یرلش نالوا هدحراخ طقف لو شا یب هدح راخ زکلا رلن وہ

 یسادص شقا قوج نامز یبدلک یسکناه ءرارہلک هنسلحم یل امہ ا رر رو راقجانولوا باخت

 سیا ON باعا یوا رلناروطوا ہدەطوا ہهسربلی دیشیا

 روہدا دع (هنالفط) تاب اا زرطو

 یرلکدسا دقع هدنلخادرهش یا یه كراناک هلاکنس ندیلاها «ینلح (اروغآ)

 روفه و (نابعا) تثواذش كل ادقعراقاه | «كمر ورارق هحلصو برح .یدسلح ر

 .یدیا ہدنلخاد یتیحالص كسلحم وہ به كللا باتا (راشتفم)

  هرلاوعد یمەفیظو ہكروفەل ۔یدراودبا اغا یمەفیظو شیتفت عون رپ راووفە
 قاررقم كردیا هرواشم ہلانابعا كما ہرادا ییودرا ربارع لیا لارق' مدیرح «قماب

 یجراخ كنيلاها راروفەئ .یدکمتا ماعا ہنقیبطت 'یمامت كنوناق كلا غیلبت هب ىلاها

 رابا موکح ه یده یازحایو سبح یئراکدتسیا ءراردبا تقد هدهنن راتکر حو روط

 .یددناع هرلروفه هدیسهفظو تراظن هراکوسره هلراطولبه هقشاب ندنوب .یدرا
 . یدرلریلسه ر دلوا نامزه ندالوا هل رارق احر یرلطول ھه تح

 دن نوحما هاج تناتمو تاح هظفاحم رلیلهطرام ہا

 ات كلاہح طقف . ۷ تىما a ةا یک و32 ی

 قعالرضاح ہبرح هدوا «ندهطساو ر قحا « لکد هاغ رب نوجمآ رایلەطرابسا

 ۳ یدسدقملا و ززعم كا سحر زکلاب هد دنع رابل هطرابسا .یدن رابع ندنسهطساو

 چھ هد دنع رلثا كنه رشا فاصوا نوو نان ولو هدن> راخ كسحوہ .یتبح نطو

 نولو یسالوافطوم هللاهفطونبع یشراق هنطو كنیل هظ راس یه طقف .یدقو یتمق

 ندنطو كنياهطراپسا رب ناتوط حالس یلآ . یدردیا دیدحت یتبرح كرایلهطراپسا
 مکحتسم یاد هدلاحتقیقح یرهش هطراسا . یدعونم انوناق یسامقبح یراثبط

 یالرط ندنتیلمکم و كناماظنو لوصا یقح . یدلکد یش رب هقشاب ندهاکودرارب 3

 .كنوایسلاها .ردقو یحایتحا هروس كنهطرابسا» :هلیتقو یر ندنرللارق ہطراپسا آ

 هینابح و رب نوجا یهطرابسا نه ؛برح .یدشعد «.ردروس رب یلناج نوجما 1
 هرابتعا رظن هدانوناق :ہفباظو و ینجالوا ظوظحم امنا كتلق یهطراسنارو . یدبآ ا
 .یدرارایوط قوذ رب كوبوب ندبرح رایلهطراپسا ,یدشفلآ آ

 .هده رام . یددودعم ندنلناضف یولعا كراك را تومراقحتساو تعاحش

 4 ۱ ۲ دلج «یوم#.را ءقیفر دمحا 3



 یوم حشرات ۸

 9 ندرل(داسک ا) یر یر نده وا هدهطرابسا 7

 ی ور ےس ` تمول هراذا و را یک
 تاک یارحا رادعکح ییا ندرل( دد و یرو )

 .  كنيرارادمکح هطراپسا .یدراو (ایزورهک)یسلحمراتنورهکهدرب رار هلرلت وب .یدردبا
 ۰ ماود قوح كلا هدنحما یراتموکح نانو نوجما كلوب . یددودح تیاغ یتبحالص

 تموکح هنوالوآ ینوک یجندب كيا یرللارق ہطرابسا: . یدشلوا هطرابسا .ندیا
 « هنرادوعم ظفاحم ككلع توا نزن یدودح هدهدشب دیک: هرفس يه «هتمات

 . یدراردا مده نابرق. هب هن آ ہللا سوز

 هدوب . یدرصحنم ہلئاسم ضعب ناعم یسهفظو یمدەبلدع روما كرللارق

 ۰ یرلهفطو مهما .ئدكملا هدعاسم هنلوق قلدالوا كما عوز هر یهراو

 هد رح تقو رللارق .یدقلنادناموق شاب یک ینیدلوا هدرلتموکح رواکنح نوتوب

 وزرا یدنک فرص :نامز یراکدهتسا یک یراقدلوا كالامەتیحالص رب دودح ربع

 یراغا برح نالعا كرللارق الوصا طقف ۔یدراررلسمدا ترشابم هده رح هلب را

 قبروصت كنساحم ( نابعا ءرلتن ورهک) نلیند (ایزورھک) ہدایز كا و كنيلاها نوجما
 . یدزاردبا ادناموق اکرتشم هتسودرا هطراسا رللارق . یدمزال یرللا لاصحتسا

 . راروذحم لھہلہت یسادا هرادا ندنفرط نادناموق ییا كنودرا رب هرخالاب طقف

 ٢ لوصایلدا ادناموق ندنفرط لارقرب زکلای كنودرا هسرزوا كنو .سلا دیلوت
 . یدشلدا ذاح ا

 ا كخا ارحا تارکاذم و ردا لوبق یىبارفس ناک ندرلتکلم ینجا لارق

 تقو هلب رلیکر و یضارا یرلقدنول و یا 2ر لکوس ره یاصصخ كلارق .یدروولو زئاح

 هتباسحتموکح یسهشاعا ءردنا كارتشا هدهانغ لارق .یدبا یرلفرط ترص كرلنابرق هدرفس

 هحرد وص هرالارق . یدزیلیربو كع ىلثم یبا ەنرلیدنک هدر هرفس یوم ءربلیدہا:٭*یست

 .یدرو ولوا ا هدنروص قال راب تا یرلهبنیفدت مسام لیدی تمرح

 . یدراو (وانسر از ورک هدر رار هل رللارق

 ورک ُه یدرلرد (نامعا تورف) هن۔اضعا وانس

 كوبوب كا ربارب هللا لارق ءراردبا هرک اذم یاررقم كحمدبا غیلبت هبیلاها رلتن
 .یدکللاهک ام یصاخشا مہم+ت,انج «یراهفیظ و مهملا .یدرارلب|لیکشت یب راداعقوم

 ۰2۲ هنغلاضعا ایزورک یدک ندیشک ۲۰ امج هک ل ارق ۲ هللا اضعا ۲۸ ایزورهک
 ,یدرازون ولوا باختا هلیطرش تایح دف لک نالواكج یم دیک ہبرح ہیلع هانی و شم
 عامجا ی اھا نامز ینجات ولوا باا تنورهک .یدا ہدلوصارب بیرغ تاغ یا ك راتو ر هک

 بیرخم «اروغآ ءاز وہ ہک



 ۶:۷ رلناربت كہ كن رلتموکح ناتو

 -وه) هرکوص :ندک دشا لاکا یتشاب زوئوا یلهطراسا رب , و
 رولوا لخاد هنفثص رهعیواسم هے وقح ین دما «هنفنص (ون یوم تواس تابع و

 كمر دشت یرلح" کهدواهکیدراو یم هغ ظور هدنامزوا .یدزامالاف تسدرس هس طقف ٠

 اهدو كت ودرا ر سانت هم سه ها ندنو یدتمشل | «یرکسع طابضن او ۱

 .یدرونولوا داتا مز ال رب ادت دهد روض كجا: یر فو 6
 قوقح كنیل هطرابنا نه :یدراشاب هدنجما یس یرکشع طاس ا* 9

 ۔ وا ہدنشسن 5ك ةحرذ هراهرفس یعومع یم ور ( قس نا كلام هب هسنددم

 نوو . یدقماشاب یابح رفس و هدرضح دصقم ندرت كراورفس و . یدرول ۰

 رداح) ہراند۔ ا كارتشا هکع رارب كع هدننلآ یرلرداح هاکودرا د رلیلهطراسا ۱

 سکه ںؤاوا کی ندبشک شب نوا هرفس یه . یدراردا ےک (یشادقرا

 نوجما یلدا لوبق كنهسمک رپ هقشاب «هرفس . یدرروطوا ههرفس چیدتسیا |

 زومط ابروجوب .یدریلیجا (ابروج هراق) ہدایزالا هدکع .یدمزال یبوصت كمومع "
 تاورشم .یدرلرب كع رت العا اهد و .یدن رابع ندئرسو زوط «ناق 7 ۱

 “ےک. یدرلیفیا اتا اماذ دم تعال وف توا نکا لا ا
 ردق هحولوا شوخرس ہراطوانع نوحما ثامرتسوک ینغلانف ا ہرایلەطرابسا "

 :یدربلب رتسوک هراقج وج نوجا قلواتربع یرلکدرک هلاح ہن ككران و هرک وص یاب ربا 1

 رس هدقنلوففم اک :یدزدا فو هتنوکش یاس رب ى٦ ۰
 لا هنفوقح نوتو مدیودا لکا ین زوتوا لهطراسباره .یدن زا ي 1

 هلارتشا هنسهرفس كرلککرا هدزابلهطراپسا . یدرباسهدبآ ماودزا هرکوص ندقالوا
 زکلای رلیلهطراب-ا نوجا كنون .یدرولوا عنام هناکشت ینایح ہللاعرب یقیقح ین روبحم 1

 قجوج ندسداق یرلقدلا داش . یدرردا جاودزا نوجا كمر دشت قحوح 3

 كوب وب ثب هدننابحهلاع یراتداق ہطرابسا رار ہلکن وہ .یدراریلب را لاحرد هسزالوا "

 یءهدنصوصخ كعوبوب یناقللد ,كمردعبت دالوا كنمداق .یدراردبا افا ف ٩
 .یدربلیدبا سح هب یک اج كرانمداق ایک | «رونولوا دع مهم ا ی

 .یدقو را ندتءهنصقوذ هدنزاوا .یدا هداس تاغ یراتفایق كربلهطراسا 1

 لاعا كراس وم كرك: كرلوا كرك نوا تامز هماظتا هدهدص وصخ وب انگ ٤

 . یدشلدا عنم اوا ی هات الاوق یشرب هقشاب ندهرتسد و هطلاب هدنساشنا و ٤



 یوم خیرات 3

 لت رب قجوچ رب یلەطراپسا هروک هتیاور . یدراردیا تازاحم هلتدش یالوط
 5 راه رح .شمالفاص هش وق ییلت هح وروک ی یکیدلک مدا قوحرب هسرزوا :شلاح

 ۱ هلت قحوج . لشعا لاوس ییکیدمروک بورود ک یکلت بو الاقاب ینحوح

 . ردشمهعا نیل یتغل رس ربخ هس :شمر دب یت راق

 CT توفر كراقج وج هدهطراسا 01.

 ءرازبلی همزای هموقوا ہدەحرد قحالوا یموزل ی 7 رلقحوح کف و

 هدهدنسهرآ رلیاهطرایسا تباطخ زکلای . یدرازمر و تیم ا زدق وا ہعیانصو مولع
 یوا بودا كاردا لاحرد یلاوحا نوتو قحوح یه .یدشعازاق عقوم رپ كوبو

 رازوس عفان و یا برنکا ۰ یدربنهرکوا کما غیلبت هلرازوس حضاو و هصیق

 هنسهرفسرارایتخا یرلقجوچ هیید رلنیسشیلآ هکمهلیوس رازوس هلبوبو رلنیستیشیا
 هداعل|قوف هدهطرابسا کما هدافا انعم قوح هلزوس زا .یدراریردنوک (ینیسس)

 الثم . ردیقاب نالآ ریبعتوب « هکرار.د (مزینوقال) هغیلبت زرط وب . یدریلب ریو تیما
 : زکلای یلاو ءرهش رب نالوا ضورعم هنساکلهت قمارغوا هنیقصاب ندنفرط نمشد
 نلیدہا توعد هحالس میلست ندنفرط یرادمکح ناریا «رردنوکربخ هيد «!تقد»

 . یدرر و باوج هسد « ! لا « لک» :نادناموق رب یلهطراسا

 هطراپسا هنقح كیا ازج ہرلنا هدنباجما كمرتسوک یناوص قیرط هرلتجوچ
 ۱ تاک ڈور طا اشک نواب ۔یدکلام یسهفاک كن رلزاتخا
 . یدرلریلساع شلوا مدا قترا رلقجوچ یهدنشاب ۳۰ : ۲۰ ۰ یدرلردا تقد

 قح ۰ یدرارربو تیم ا هبقیسوم ہدایز كا ندەسیغ عیانص رلیلەطراپسا

 هدكرلنا هيد رلنیسربتک هبایند قج وچ مالغاص ہراردیاەببرت یک رلکک راهدیرازیق

 هیت كناتسناو نوتوہ یرلتداق هطرابسا .یدرلرداماتها هتنراهبندب هب رت

 . یددودعم ند راد یلتوق كا و فیطل كا

 هدلاور لهطراسا .یدشمریک هنمکح رئاس لثم یسەیقالخا تناتم كنرلئہداق هطراپسا
 هد « 1 روش نوجا ریما یباچ سان وروا : ضروک رروک یتفیدجاق نده راح كناغوا

 فلت هد رام ندر كنلغوا شب هدهدلآ و یهطراسا ۶و eC ۰ ىدا فات ہللا ینلغوا

 : هطرابسا .مرومروص یرلن وا اکسن» : هل هربتک یربخو هنسیدنک نامزینیدل ا ربخ ینغیدلوا

 هیآ هلواد : زالآ ربلآ یناوج «!توا» ءشعا لاڑس هد «!هلوس ینوا ؟یعدلوا رفظم
 .ردشمریغاب هد «!مهدنا دمح ههلل

Ghiaیا ناو یو  
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 ا ےل تاج یی درک ںی سش ےس دہ

 تب او ےہ قر ساق تا زا تا تک یا ا ا

۳ 1 1 

9 

 و a ےس یا یش معمہ یز وس یہ تا سرقت رک ری ےن ںی RD ںویتو گن مع



 كراش داق «هدوآ ردق هجنک ہنشای یدب قجوچ .یدربلبقارب بوروتوک هنیزاخوپ آ
 یهس رو ملعت كف وح و ول ندک دلک هنشاب ید .یدرولودوب و هدتلآ یراظن ِ

 هرلهععق قافوا اهدهدیهعطقره «هرلهمطق یرلقج وج نون وب تموکح .یددناع هتموکحگ "

 :۱۸ ۱۸:۷ الثم . یدرولوا هروک هننرلنس كراقجوچ مسه زرط ٠ یدردبآ مسقت ۱

 رلملعم ندنفتص رلیلشاب كا . یدراردہا کشت فقاص رر ناک هدنشاب 1 ٢٢٢7:۳

 ادناموق یئک رب هتاعطق مومع .یدرونولوا نییعت ہراەعمطق رکید رانوہ ءربلیدبا باتا
 . مالغاص یدوجژ ہلازامیلا هیدن هیت یسهفظو هک كرف و یر ٩

 یدکمرتک هلاح ر مواقم سازی تارغات ول رده

 .قعا ۰ كمزوب « قعامریط « قمارجص ۰ قمشوق :یرامیلعت هیندب ةیبرت
 یسهفاک كرامیلعت و . ىدا هرئاس و كما سناد « قماننوا جیلق «كمشەر وک

 تاسرسحت كرابلهطرایس | هدباسو یلیدبا ارجا هدنک وا كرازبق ہدایژکاو قالبح

 .:یدریلیدنا نیمات :هدیرلامشلآ کشا تمواقم ا ٩

 ر ۰ یدرلب ر و ثنا ەےضاحلاو هغمر دشالهالغاص یدوحو ہد رلیلەط رابسا حج ٘

 ٦ قلزسوص ءقلخآ :یدنزال ٰیمامالتاق هتین ورخو ہل یرغآ ىا ریه
 اقلطم كعا لمحم هراش و نوتو یلصاح ۰ كع ابربق « قازسوه وا « قاحیص ِ

 كو و لا كا راهظا تیاکش تمالعر, قافوا هدنسانئا راتمورم یکو .یدمزا
 راقجوج . یر رولوآ رهن هراخلاتس تدار ارا لیکو وک ٤

 ( رم را )زند نونو هنس سه نوجما قمالک ا ی رالمح ةجرد:هراجا

 ۔راقیح نیس اعطق رلن و .یدریاتت | یتابط جابریقرب هنس ەفاک ریلی ربتک هنک وا كسارحم ۱

 ینراسس هتنطقف رارواوا كرهبمهدیا لح هىا یعوخ رب ندنراجمایتح «رازام "
 ردقوا ی راکع .یدتراعندن رلنیغہ زاسیر ال تحارتسا ك راقحوح .یدرا زامر دب وط ۱

 -ردلوطین رلهدعممه هلتروصو راقجوح .یدزامروب وطالصا ین رات راق «هکیدیازآا "
 .یدراوبناقسهدنماچ (ساتوروا)راقجوج نوتو .یدرارویواوش وا تح اره هراز

 كنبرلشاب هدنباجا « راقجوج نامزوا .یدزلریو كجهم چیه هراقجوج ایک ا "
 كنون .یدراردا كران یرایدنک ی رلکع نوجاقمشبل | هکمر وکی رلیدنکی نسءراچ :

 E دی رامامنالاقای طقف ءریلیدبا دعاسم تیرامخا قلزسریخ كراقج وج نوجا _
 ندنکلز سکی رحم اکا هسرولوا قجانالاقاب نکرالاح یکم قحوحر داش ,یدرون راک |



 یوم زات 31

 «شمهتسیا كا سیسأتهلماک تامام ھدننیب یلاها غروکیل وک هروک هنتاور كلت ود
 ۾ کردیا نم یت درا خو وو نو الا نوجا كمهمرب و نادیم هنک امهنا ههمدید و تیز كنیلاھا +

 یدلممتیم#/یر ندەتوا مرد و هراب رمد هدهطرابسا اعقاو . یدشمردتا لوبق هراپ ریمد

 رثدهتوا كرل هطراپسا .یدلکد یسهحتتت یسهنارورپ تسایس ریبادن كنوناق عضاو وب طقف

 قموکح ماظن یراهراپ یکی رلیلەہطراپسا .یدبا یسهجیتن كنسح یاراکاظفام دوجوم هدنرلعبط
  ییدلدیا كاما هتورث و لاوما هدهطراپسا انک . یدراردبا دع كليكب رب كجهدنا رادهزرل

 تنیز طقف « یدرلریب كع هدا تاغ رلیلهطراسا اعقاو .یدلکد ورغوط هدتباور یکهدنتح
 2 . یدا ہدایز هقدلوا هدیراک امہنا هب هدیدو

 هدنسهدار ۹۰٦۶ هدنساننا یرابرح (ایدم) نارا یو كرلیلعطرابسا

 سوق و قالوط ندرلبرح قوح ر نارق ینتمواقم رصنع كتلم طقف . ىدا

 اب هلیذبا هتیرادرفس هطراسا «شمشود ریقف هدیاها اذک .یدشللاصقانتهکدتک
 . یدراشلراقح ندنسهبنیم هیلصا هعست رانالوا یرلتردق هک ارتشا هفراصم

 هدننامز یس رام (ارتهو) ۰۲۰۰۰ یموق كرابلهطرابسا ہدنت:ادب رصع یحدرد

 .یدشلا لرد هنسهدار ۰ تر وس رصعر ء١٠٥۱ :۱۲۰۰ (۱ داملا لیق)

 كطواه رب . یددوجوم ترفانم ر یھتئاد هدنند راطولبه ہللا رابلەطرابسا
 مہک لب رلیلهطرابسا .یدرتسیا كأ وع یرلیلهطراسا نوتوب تک ندتا

 2 را را لات نا عج و لح یخ «رارزآ اٹاد یراطواع نوجا

 كراطولبه ءیش یرلقدقروق هدایز كا كرللهطرابسا . یدرردا فلت ی رلیوق
 یشدلواهدنسهدار ٩۰۰۰ یسوه رهط راما ۔یدہا یرلالوا كلام هسوە رب قوح

 ر هدلاح وش .یدا ۰ كرلكوسرەب ٠۲۰۰,۰۰۰ یسوش ڭرلطوله راتامز

 .یدرد باما یمالوا لدب هط وله نوا نوجما یسغا تدوحوم هظفاح كنلهطراسا

 ینررارصنع و تایح هرادتمریو تیمها هبهیندب ةییرت رلیلهطراپسا ندییس وب هتشیا
 . یدرلشلا كاردا ینکجهلسالوا نکمم هدهناس وہ قحا كما هظفاحم

 حالس قی اھا « رضاح امئاد ین راودرا یسهشیدنا هناکی كرلبلهطرایسا

 هخ رد وص هتموکح ی اہا یدکمر هلاح ر ردتقم اعاد هللامعتسا

 دوحو فقو هتموکح ردق هجن رک ہرازم ندنآ ینادع وط تا ,ردبا تعاطا

 مل ےس مع

 . -رابتخا كفنص یتدلوابوسنم الا زامغوط راغوط ندنسان | قحوج رپ . یدرلیا

 :یدرلید |ققدت هدارو ین دلوا مالغاصو اٹلک كنحوح لی تک هس روضحیرل

 (صوطهکیاط) «زاوروک موزا چیه هنسماشاب كي وا قت را هسیا فعضو رسم داش

۱ 

. 



 7 ران اریت س یلکشن كنم راتموکح نانو

 (هطرابسا) رانو . یدردیا لیکشت رایلهطرایسا ینهعیت لصا
 . یدا یدافحا كرایرود نشهلر ہلیتقو ہہی اوح نا ول وا هنمست

 ك راطولىه ناشلاحهدنسالرات «هدایز ندمیانصو ت راحت یتتشدعم كنەللاع ى ەطرابسارب

 یرلکلتفحقوحرب هلاق ندابابهلب وب كن ہل ئاعرہ .یدردمانیمأت تادراو یرلکدتبا كرادت

 دباس

 هدننیب رلیلهط راتسا .یدراو
 .یذدوخوم تان تو٦

 ر یوا کلم نوتو
 مه هب یاها هدنر وص

 ۔رابسا ر چیه .یدشلدا

 ی یضاراینیدلوا كلام ی هط
 ءزاینازب .دناش دز
 ردا تافوزسقح وج لوط

 یم رشا ا هدزکلاب و

 هنیر ین وب لارق هسرونولوب
 ثوروم كلمو رد ا 2

 .یدریلینازاق هل روصوب قجحا
 . قلدالوا كنهسمک و اد

 ۔اوم كلارق ہدیسعا لوہق

 چھ داش .یدر ول وا هلمقف
 و هراد ۱ 3 0

 (ردەدنسەز وم ناقیاو) نامر وا هزاع ولو ثراو

 ًاعردن یرهصح كرابلهطرابسا ندبس وب . یدردا لاقتنا هتموکح ثاریم
 یتیفک یمیسقت ندیکی كنيضارا راهعفد قوح كب « شمالشاب کما فا
 تور یک ینیدلوا دوجوم راقرف یکوب هدنمیسقت یضارا ۔یدشلدہا ٹحم عوضوم
 : كس ومهد وتسا را ندہاس وہ قح .یدشمالشاب هل وا لصاح راقرف مظعاهد هل رابتعا

 هدهطرابسا ۰ یدشمرک هنمکح راس لئم یزوس 4 !زامالوا ہدازایصا ربقف رہ جم 1

 . یدلکد رهش رپ تیلمکم هنوع یکیایخ ۂداز كن راخرّوم نانو ۲ راس اهد و نوفونهسق یتکلع هطرایسا .یدشلدا رابتعا نامز یه هک الماو تو |



 یوم خیرات ٤

 هطرابسا رنو .یدشلریآ هبهصح ردق +۰۰۰ یضارا نوتوب هرکوص ندقدنولوا

 هنسهعانجا تثیع راپا ینداع فرصت قح وب و شلدبا سقت ہدننیب رایل
 ؛رون ولوب عب ات کوب په قوقح كرایلرهش .یدشعولوا ذاختا ساسا ہدرلارکوص اهد

 . یدردبا فقو هتموکح یتایح نوتوب یلرهش یه
 .رولوا لوخشم هلا یعرز یضارا « رلرروطوا هدرلرق امئاد رلطولبه

 رلب رود طقف . یدا ندیلاها سنا از ی ری لصا رلنوب . یدرل طر

 رسا ندنفرط کا ٴی اھا نر و یاونع یل ەطرابسا ہت زایذثک هرخ الاب قا

 . یدلکد كنسرلیدنک یضارا یرلکدتبا عرز كرلطولبه .یدراشملر دنا هنسهمنم

 یرلقدن ولو رلطولبه . یدراردا كلیحتفح فرص هتناسح .كرایلهط راسا هداروب

 .یدرلرریو هنبحاص لام ینمسقرب نیعم كنیرللوصح هنس یه «رازامالبریآ ندرارپ
 نادم اکو «راراقروق ندنرانایصع « راردا ہلماعم وس امئاد هرلنو رل)هطراسا

 رلط واچ «سوباطربتعاشیتح .یدرلردما ذاا ریادت یلتدش تیاغ نوجم|كمهمر و

 ھا :ایتتنعاللوت یرببعآ رکا كو نا نا قاباط و وید ہدنقح

 یشک چاق رب ندنرلجنک هطرابسا نوجما قمردنولوب هدنتلا دصر" یرلطولیه هرص

 یرلقدنولوب عناق هنیرلقدلوا نونظم اي و یل اکلہت یسهفیطو كراو . یدریلیردنوک
 . یدررد (ایە بیربق) هلوصا و .ید رابع ندکعا فلت لاحرد یرلطولبه

 تک تا رپ رہ لت اد هحلما مدیسودراهطراتسا راطوام
 ۷ هیلهطرابسا ۵۰۰۰ سه هدودرا نانالرضاح نوجا یسەراحم (ههنالب ) الاثم

 . یدراردنا كلکهروک هداعانود دوخاب و .یدشار و طولبه

 دا 6ا هدرلحانسو مد یلغاط (راناروطوا هدراوج ) رلکوییرەپ

 یوزل هنسرلیدنک . یدیا ترا و کال ک یراتتم كرلنوب .یدرل ا

 راردبا هرادا یرایدنک ینراعصق . یدرلردبا لاعا تاذلاب یراش نالوا

 هدايزکلا .یدزاررپو کرو هرلنا هراردبا تعاطا (هرلتسومراه) تراکاح هطراسا

 یالومعم انوقال رانامز وا . یدبا تالومعم كلج و ربمد یش یرلکدتبا لامعا

 . هدهرد وقو شاموق نوجا ینیدلوا لوذبم تیاغ ناوبح . یدشلو ترهش ہدایز كہ

 یمەفیظو ( تیلیوه) دارفا حلسم ہلا هایش هحاسا هدودرا . یدراردبا جارخا

 یوا اس هدب | انا هدیسهفیظو قلنادناموق اضمب .رارروک



 فا و a ALOE او قو ہم
 ۰ ما لید یناماظن

 ١ راناریت س یلکشن كنیرلتموکح نانو

 فداصت هنلثم هدلاع خیرات ء ىرلتیهامو كراذلهطراسا .یدشظلا شح تعسط رب

 هدناتسنانون نوتوہ رلءرکوص اهدو ءہدزەنوبولەب الوا كموق كوبو وہ نابعولوا
 .یدغزوکلیندآ كوو كا كنذطراسا :یوروقار بنک دبا تک ا ی٦

 یغیدلآ ندرلیلانومهدهک ال تاذلاب كتودورەه .ردفلتخ ك تامولعم رئاد ہنتایح كغروکیل

 قیبطت كرەلک هنتکلع هدعب ء شع رکو ا ہدنسەطآ (دیرک) یرلن وناق غروکیل هروک هنامولعم

 نور ۵ شا

 E ینکلیصو كنشدراق

 نوت وب نامز ییدتناهدهع

 هدنافو كسهتفهد ی وہ

 یلغوا ثكنشدراق كو وہ

 شا تاصوهسوالب راخ

 ییدلبازا را ہدانئا وب طقف

 كنسدنک هرادا نسح

 ۔ویودنمادوس قر ا مک

 هعاش ر راد هنفیدنول

 هدهکاال هدهاس و و

 هافر رهظم یرلیلاسوم

 ی اہا ندیبسوب .ردشلا

 نامرهف رب ہغروکیا

 ک ہنمان  قراقاب هل رظن

 .ندراشلا اشنا دبعم

 ۔ؤم نانوب راس
 هروک هتناور كنرلخر

 ندشضدراتج هنادیم

 كرلتلم نوتوب غروکیل
 ر نوچ ا قیقدت یتنیاوق

 و ر طا ارعا تاس

 ہد و غروکیل

 هرصم و درک« لوطا یجن وا دالبلآ لبق غروکیل

 هدنندوع هننطو « جس دفاع سهلقورب هدرصع

 ہدنجما شاشتغا یکلع شاب رب یئاخرآ ۰ شعولو "هد (سودور) :. رد هاند ندنن

 راسا رل امزوا مرو E سس یردار ر ےک هلا یردب

 هغلنارمت كسوال, راخ ندرادمکح یبا وب غروکیل شا تداع . یساع ولوب زا دنگ یا هدهط

 :ردشلا تارشاش هءص و یترلن ون ۳ لاحرد نوجا یبدروک یتفیدالشاب

 یدلکد لن م تامولعم هدهدهک دق ندا مه دید ینا تابح كغروکیل

 ر ہہش یاح ناه یمەناسفا غروکل هکردشملشالک | و دنس هجا تاققا كوص طو

 ہلا لاسنا بقاعت 5 راماظن نان ولوا رکذ هسد یرلنوناق كغروکلل مویلا . رده دلاح

 دزد یر هقشاب ندنررف كناداعو راکفا نشەلکوت هدنس رلیرود یهدانوقال

 ۔ال) رلب رود هلبتقو تموکح لوصا هدهطراسا ۱
 EY TT * . ی اھاو تمولم هدرطءاسا

 هسا یدا لصف نامز یراکدتا طمض ی( وق ۸

 رلیلهطراب-ا لی درود .یدشلربا هفنص چوا یسلاها ہطراہسا نوتو .یدشلاق هلیوا هی " 3

 طض تک نام .یدا (ارسا) رلط ولبهو (اباعر < رایلام وقال) راکوس ره (هعس لصا)



 یوم خیرات ٠

 اا4 )ا ااو 4 الال یراا ضم ندنران الوا قرتم هجتعندم ندرلرپشو .ردراشم.
 . ردشلدنا هرادا ندنفرط راناربت نانولوا نیت ہدەصوصخ تروص هدرلن وب «شمشود»

 كوو ندنرظن هطَم یتسایس نایک ادرج نانوب

 کا لصاح یرتاتو .یدشمالوا یر یراتعوکم ہنانوب
 قت الرضعیحمز کس قدر ك راپرود ہدلوا كاو ءناتسنان وہ لصا

 رب شهدم یکەطراپ-١ 2 ۔وکح زە وی وله هدنلوا

 . یدشلبا ادب مصخ  هدنشاب الا كسراتم

 هپ «سوغزا رلنامز وا یتموکح ( سوغرا )
 ۔رہش مهما كزهن و ول ۔وکح وہ .یدرومنولوب

 امتاد ہلقرش . ۍدندنرل ۔امز نودسهفلارق تم

 یو ولو هیناسانم لصاو هلابقا جوا ءدنن
 هدعلانص هلص وصخ را طق . یدشلواآ

 .یدشلل | قرت هدایزكم نوتو یتموکح سوغ
 رخ هدداییمیلواهلج زا هنسیلاوح زنوپولپ
 منوط نانولوا فشک (اینومەکہ) رب مکاح
 هدنسوغرآ به رهحول یک كما سبات

 .هکف .یدشلدالامعا تقوا رها

 ول وا كرايلباب هلرلبل (نشدهلتیساری» اروم هدنسیش راق ندنکیدلبا
 راشتنا نداروب ههرئاس فارطا «شلدا لامعتسا هدارو لواكلبا یرللوصا نزو و

 -ریدتا برض كنودهف.یلارق سوغرآ ییاکوکسم شوموکلوا كلبا تح . یدشلا
 یلوطانآ هناتسنان وب تاکوکسم یرلکدربدتیا برض كرایلایدیل هدهسرون ولوا نایبهدکید
 . ردققح یيدتسا راشنا هدنحرات ۷۰۰ هلسهطساو یراهکلمتسم

 هلراذمکح كوب ویوب طقف «شمشیلاج ہفمربق ین ذوفن كرایلەطرابسا نودیئاف
 .ردشلاصالخ ندنمشدر كوب ویرابلهطراساینافوهدنسهب راح هقرفرب هد(تنهروق)

EEتیکاح ہد نمو وله ) هدرانامز كليا اهد یتموکح هطراسا ...  
 ۱۳۳ ااو یرہت (ںاتوزوار . یدعمالعا کما زارا عسولبلد مطب

 هارواکنح هنناکداز هطراسا «رلهلدام هناراکت ان و نوزوا نلیدا نوجما كا



 -۷ ۰ ردشمالشاب هد وه.

 و تو تویہ ی کا ےس

 ۳۹ رلن اربت س یلکشن كنم راتموکح نانو

 ندیبسو و «راشمشیلاج هکمرر دسیا لوبق هلیلامعتسا توق ین راه رظن یدنک راەف
 فرط يناه کرس ندراه راح وہ .ردراشمر و نادیم هس روهطظ كراهب رام یل اق

 و( نوطورق) ہللا (تهلیم) هل زا . ردشعا لدبت هروک کوا هدتاماضن هسیا یلتوق

 لاح نیع هد ( سی رابیم )

 تافالتخا « شلو عوق و

 ەدە راحت تاقر هی همسایس

 هدهرص وب . ردشمشپ راق

 قلنارت كليا هدابلیحس

 شا ( هقلطم تموکحح)

 هدا حس .ردشمرتس زر

 سومز هد رپ ( ار

 نداهرادایتآ اشناكنیدبعم
 مدآ ر نکن زهدنما سی رالاف

 یارجا هلبتفص قلطم رادکح

 :سیرالاف هیفامعم ء٤

 راتمدخ کوی ون كب هتکلع

 ها رابلکنتف و شا ادا

 كردیا عفد !یرایلەجطراق
 دانا سکا كکلیانو
 ۔اح هلسوق نون و هنسعا

 (ردهدنسهزومیلوب ان ) غروکیل یسویعوط اهد ريحا

 قرالوا بیس هنسارجا راه راع یشراق هراراپرابو ديب زت یت وق كنس رار ہش نان وی قلناریت

 نورهت ندرلناربت نلک هد(ساغارقا) .ردشملا پسک تیمار, یلمو كو و هدیلا وجوب
 ۔انو هدالحسهدانئاوب .ردراشلا هنتلا هدحاو ةرادا ین رارہش نانوینوتوہ «نولک هليا
 تر رلنمشد شهدم یکرلینار او رادلایدبل هدیلوطانآ هدلاح دا داحنا كس

 ۴ همەدنآ س ات هسایس تالکشتر اتم نوچ ا تمواقمیشراق هرانا رایان وپ نان ولو



 یوم خیرات ۳۸

 و ضف كراصقوم یرلقدنولو . یرلکلمتسم ناو .. درد کت
 تاقرتاذک . یدراشما قر قباح كب قالوط ندنتکرب اک“

 اکو" یرامشا كرەموھ الُثم ۰ یدرلشمالشا کم هلن رلبا ہدایز كب هدهدهبنقو همملع

 زک س كکلسنان و هدرلرصع ید و یز کس یسوع وط اهد .یدلملد 3 قالراب

 ا 006 ناو نایالفاحوق یک تعنص للکار

 نیمات هدف نوحا اردک یر و طیف ۳ ید رلشمالشاب کا یر هدهحتسایس

 را اللا ا لکشت هکلمتسم . یدلکد هدتنهام ر كحهددا

 هر وصنایژ ر زا. يدرارلبا مسقت هدنرانب یف یضارا یرلکدتبا طبض ء راردا

 : یدررتسوک شاب هزرابم لاحرد هدنش رانو 0ل باح ا كتکلع وا ا

 وب كتلاعا یکوب .یدک م ندفانصا یکیجتلابو یہک < تا اقا مدار

 و هر وص اهد کا یی ولو رت کک اتاد ہدنہلع ناکداز درامما تب ول

 .یدشلدا سسأت هدءرادا لوصار هلک ارتشا  رلنال وا تور یحاصهدرااکلمتسم

 .یدرومشم كب یرلن و اف كساد وراخ هدهد (ان اتاق) «كسوه ولاح هد(اوورق ول) الثم

 كسوق ولاچ هروک هتاور .یدراردہا ت تاعر هحرد وم هتلادع نوناق عضاو یا ےس

 كسوق ولاچ نوکرب .یدریلیدبا روک یزوک یکیاكنەدبا تکرح سومان 2 هحنیحوم یفوناق
 یتسالویوا یزوک کیا كنلغوا لاحرد سوق ولاچ «شلدبا مایا هلا مرج وب یلغوا یدنک
 هدهتناماحرتسا كنيلاها یک ینیدبجآ یهروت هتنابارطضا كنلغوا سوشولاچ . یدشعا ما

 وا .روہدہا سا یتسالوب وا دزوک یبا نوجا تحاقرب هل وب نوناق « 2 تا < شمامانابط

 هتباور هن ۰ یدشمریغاب هد « ! نوسلوا مزوک م هدیرب «كملغوا یرب ندرلزوکوب هدلاح

 ےک هرلعامجا نوجما كمەمویو نادیم هنامداصم یل :اق هدنرلعاعجا كنيلاها سادنوراخ هروک

 یت نوکر طو و .یدشع] عضو هنسهرص نوتاق ینسلدبا م ادعا كوا هسربلک نئ

 ندامراقبچ ینجایق ا سادنوراخ «شعا توعد هعامجا را یاما نکردا تدوع

 ینجلیق لاحود «هحنلک هنلقع ےک تکرخ ریاغم هن ون اق ا کو کوص تدمر طةف نا

 تکرح ر اغم هن ون اقن هتشیا « :كردہا فلت یردنک یدنک۔ہدنکوا یزوک كنیلاھا اہ

 . یدشمریغاب هےد <!مردہا در ات مدنک یتوناق سکعلاب تا

 هللا قوقح كرانالوا تورم بحاص ز.کلا رارکوض اهد هد رااکلمتسم نانو

 رقف « نکنز . ردا بلط قوقح تاواسم هدزوحما موم  شمهلدبا افتک |
 -رف ماطر هسرزوآ كلوب .ردرلش«هتسلا كعا كا رتشا هنآارحا یوعیاها نو و





 یوم خرا ۳۹

 ادا دخن نام وک ندا لکشت یل ناتو نشا وا یرٹاترب كوب وب هج ردوا

 ی را یا 5 یدعمامالوا علام صا یرلنهاک ییلد هنسارحا تالداحم و

 ارجا زا رو ون ندنرظن هطع یم داحا یدصم ینلد

 ہدەرکوص اهد ء(یرلنویوا بمیلوا) الوا هذلاح ییدمهدا
 هرلت وواو .یدشلا ارحا ریت اتر هداعلاقوف یرلن و وا (مسیا)و (همه) ا (ین)

 ..یدزلردتا كارتشا اللصا (رلتالوا یربع كرلسنات و ) ینعی رارابراپ

 .یدشلدا سیدقت ندنفرط ( لوک ) سلقاره یرلن وا بمیلوا هروک هتیاور
 تدابع هرادوبعم راس هلا سوهز یلاها هدارو نوجا ینیدنولو یدبعم سوهز هد(تسیلوا)

 نالوا تا هن زلف رط نوا .یدشغا ماضنا هدرلشیراب اکو هرکوص اهد .یدراربلک نوجا

 اهد . یدرادآ هرادا وا یز نوا نوتونو روولو رضاخ ثاذلاب هدرلن و وا قرادمکح (زله )

 هو وا .یدشلدا دلارتشا الماك ناه هرلن وواو هدندنرافرطبرعو قرش كناتسنان و اک واش

 اسم وشوق زنکلا هلو شا ددمت یعاونا ہدالران هوا هقدلاغوح یرادقم كرلندبا كارتشا

 نانازاق یکلیجرب هدوشوق . یدشمالشا کلدا ا خا هدرهزرابم ارکوص اهد نکریلساپ یسهق
 و وط هن راهنس .VA یدروب ولوا سوت هما نا یداییمیلوا كتهنس واو «رولوا رفظم

 هرئاد همشوق «همارحص :هدرلنا . 6 ندو وا شب ینعی (نولتاطن٭) یرلتو وا بمیلوا

 هدهدن و وا شی وی تكنهسمیک كج هلکبلاغ . یدتراع ندهمشهروکو هع الرف قارر هفده عا

 1۸ ۰ « یساغوغ قورمو هدر ہراەشاسم وت هدنسهنس ۰۸۸ .یدمزال یساعازاق ید رب

 و ریلیدبا ارجا ر هدهنس ترده یرلن ویوا بیلوا .یدشلوا لخاد یرلشیراب هارآ هدد

 جا داللا لق یئادبم كدانملوا .یدرا راد (دانیمیلوا) هتدم كلهنس ترد رانا وب ندسبس

 طقف . یدرلب ریو لیلا رب ندتلاد هتفد او نوتنز هنانازاق یلحر ہدنونوا .یدبا یسەنس

 رہشرھ .یدفرشرب كو و نوجا و یغیدلوا بوسنم هلن |یس هلن ع كتاذ وا تافاکم یداع و

 هوا رلیلهطرابسا .یدردنا لابقتسا هدنروص رپ قالراپ یدہا زارحاكابجحترب هلو ندنسیلاما
 ینطو «رار ردن وک هز لكلا هده راح 5 ناه ںھ «یانازاق یلجر ہدنرلن و وا بمیلوا

 نالساب هدرلن هوا و .یدزلودنا نا اکوآ یفرش کامزک سکوک ہراکلہت دوو كا نوجا

 . یدرلیا رفظم هدرهرام یرلئا ءردبا تمدخ هنسهبند سرت کرنا وہ یرلمیلعت قیتسانچ

 «راتششرب هدنرللآررعاش .یدریلیدبا ارجا ةدیراهقاسم رعشو قیسوم هدنران ووا ین
 یفیدروطوا كرعاش هدنساتنا هق اسم . یدرارذا مخرب رعش هدنجا راشقل ۲ ءلسلکا رب ہدنرلشاب

 ۰ یدریلب دیآ عصو هدبعم ر كونو ۰ 4توا یرللکه درادورعم هدننافو < رن القاص هلادنص

 كنمیانصو تایسح نانو نوو لاس و نانا ارجا هدنرلار بمیلوا یسویغوط اهد
 لومعم ندنشید لفو نوتل | كد وبعم هدنما ك دسم (سوهز) .یدبا ترابع ندنسهقاسمر

 (یغامربا همهن) هد(سلوغرآ ) یرلن و وا همه .یدرولوا روظنم یلکیهرب هدنعافت را هرتم ۸

 هدیرلن و وا (خزر ءمسیا) . یدّرلبدنا ارجا هعفد کیا « شف رز «زابرب ہدەنسو ہدنرانک

 .یدریلب دنا هده لکا رب ندماچ هنانازاق یکایجترب رو ولوا ارجا هتفرش (تراقلهم)

 یرهنود و" ا
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 ۳۰ ۳ ا بس یلکشن كن راتموکح نانو

 هس رکج مک یراوض هدرفسو رضح تقو 0 هنس راکح هيا برج یرل ریش نالوا

 رپ ہرلندیا قبس یتمدخ هنطو اینک | « یرلسلم یو یتقیفآ . یدراردبا نیم
 اب و تازاح هدیرلندا كلنناخ هنطو ء ردا اطعا رلتافاکم یم یک رازم اب و لکی

 . یدرلبا درط ندنوتاق

 . یدا یهاک ولد ,ذوه راس هدابزالا هدنس وب اولا ناو ِد

 1 لنا 2 ٌُ : 0 یرنھا یملد
 هقم اف . یدراو یرمئات ر كونو هسرزوآ قالخا كنهاک وب

 کما بسک توفصو تهاژن هقدلوا هرکوص ندرلترحاهم كونو قالخا كرابنانو

 یسهلاع ثكلوتقم زکلاب هسرر دلوا لاب ر ق رد کر یرالوا ۰ یدشهالشاپ

 ندقدقىح هنادسم ینھاکینلد طقف .یدرولوا رادکل دب الاییا یسەلئاع كالتاق ربا ۱ ماقتا

 شلوا لصاح ین رویم قمشناط بودک هنهاک هدنروهظ هقو ر هلو رک وص
 اهد . یدشلدا فرخ ردق ههحرد ر رلتداع ی قلا حوا ناق ہدەباس وو

 ۰ یدغلوا لصاح تنوکس اک لادتعا هدف رط سس هدهاس وب یه ورعوط

 یاها هرخ الا ا یناد هارو .یدرارد (وطی ) هلیتقو هلع ینیدن ولو كننهاک یاد

 (اتی) هدیفلد .یدشعا تاک چ تیها رب كوو قلد هدرصع یجم رک .یدشملر و ندنفرط 3

 ۔وہ .ردیا هجون هيرا رب سدقم ینزو ءرروطوا هترزوا ایهس رب یسەبہار ین نابند
 ءرلب وسهلرازوس ككا كسك یاطخو ایت ی هک وتص .یدرولوا رهظم ہن اطخ كدوبعم ندار

 «ندرلبآ نیعم است هدرلنامز ا ٦٣ ا یرلنوب ہدربخم ناند ( تەفورب )

 .یدس رو باوح هدرلنامز هقشاب ندنرامو طایش الثم

 رلتموکح یخ .یدزادبا تعجام نوجما هصوصخ روما کلا هننهاک ید
 هنہاکی هب راح تاساس الثم ,ید الی تعجارم ہدنوجما هیسایس لئاسم ندنفرط

 كلا قوس رجاهم نوح ا را 5 .ب ا عضو نوناق ءكمرِدتیا لوبق
 هننهاک یفلد هدنامز یيدلک م زال كا ارجا رابرح یحراخ ہللا یرله راح هقرف

 نهاک کیا ش ۶ ولوا بصن ندنفرط لارق هدهطراسا ہلمحز ا . یدرونولوا تعحا ص

 كنلاع نانوب هننهاک یاد .یدرارونولوب هدتبسانم ام اد هل | ینہاک ییلد رانو . یدراو

 یرشب بلق قترا هدرلبها ر کهدارو نوجما ییدلدا تعجارم ندنسهشوک یه ناه
 کمر و هدنلخاد لادتعا یرلباوج یراکدر و ندی و . یدراشمالک | هعا ا

 هدنص وصح یلم داحا كس دعم یفلد ط مو .یدا ہدنسە اتم «یعاحوا كرتشم» ہد كلا 3 نان وب نونوب یک ین دلو ۱ يسسد نقم کرلیا و یدبعم ینلد ۰ یدرلرولوا قفوم ۲ 1



 یوم رات ۳

 یرکللمتس ها راسانو . یدنرابع ندکلا لکست نطق داتا ر
 روسج یلاها نی سبسأت یاکلمتسم ؛ یدرازما لیکشت نوجما تراجت فرص
 ۱ یک نوا قفارآ نطو رب کی «هدنلا سایر كنیر ندناکداز هدایرنک | و
 نوتزو بارش «تایوح كنضارا ءراردا ہا ایام یراکلمتسمو بک |

 ۰ یدرازلبا نیمأت ییراتداعسو هافر كردبا جارخا ینسدوجوم تالوصح یکینای
 3 را قالاق فلتخو هدسلآ سایر كخعكر اک | هرلاروب رانا
 ارك القتسم ی راشبا یدنک ااد نوجا یرلک تا ترحاهم

 ساس « رارونولوپ طوبص ہللا مارتحا سح رب قجحا ( سیلویورتهم) ہنیراتختاإ
 ندا لکعت نا طتسم لا طیف . یدراردا تک رخ لقتسم داماک

 تک کر طار ر لس یدو یرکف هدتب یزالصا نطو كنلاحا

 هص وصخ تأیه هب یلصا نطو یرلن وک ك لنش كوب وب ءربلیدبا تدابع هنیرادوبعم كنیلصا
 هتاوذ ناک ندیلصا نطو هدرلکلنش كو و نالساب هدراکلمتسم .یدریلیدا مازعا

 .یدرو ولوا تمرح هداعلاقوف

 تک هدنرادرا هدهرص یرلکدتا راشتنا هلاع دیفسرح هللروصو راسانوب

 هعفادم ین رلیدنک یشراق هماوقا رابراب . یدشمالشاب هغلوا لصاح یسح نطو رب

 ادیب داتا سح هدنسهرا تلم دارفا نوتوب «شعا دیازت یلمبح هدنرلبلق نوجما
 (نەلا) هنسهفاک كنیلاہا نک اس هدنرلرهش نانو هدرودو هتشيا .یدشمالشاب هغلوا

 یاوقا نانو نو و ء داحا و دوحوم هدناداعو هدسد ءهدناسل . یدشلرب و یان

 جوا نوجما كمربتک هدوجو یهطبار وہ . یدشللا لیکشت هطباررب یلتوق هدنسارآ
 . یدرلن و وا یعونعو رلنهاک «راسنو یقفآ :هدرلنا هکیدراو رثؤم

 راس هرلنو . یدراو یرارهش تدابع قوح ر هدناتسنانو ا ا

 ول اپ 3 هتشیا یتا او ءدمفق شد ایوب یفبقنا

 - وطوا هدراوج ) « راشمر دشلر هلرلثا ین رلتدابع ہدیرارہش نانو کەدنفارطا

 كرو یتقفآ .ردرلشلا لكشت ی(رلیوققفآ) (ہرزوا قلوا هنسانعمرلنار

 « یوی ہ یرود ءینوته ءایلاست .یدبا یسهناختدانع نوللوآ یهد(ینلد) یمهم كا

 هدهنس یرلصخی كران و .یدعبات هب (ینو تقی [) وہ به یس لاها هحوف و هاخآ

 لخاد هداشا اضعا نو و « راردا عامجا هدرام كوص و راه كلبا « هعفد یبا



 ۳ رلناریت س یلکشت تكنبرلتموکح نانوہ
 رایلەحطراق نالوا اح «یلاوح وب رانامز وا ہدەسیا راشمهتسیا كما عسوت ہدایز
 .ردرلشلا بواغم هدنسه رحم ب راع هقیسروق یراینانوی كردبا قافتا ەلرلکسور

 راکلمتسمو ہدب مع

 هد رص ینیدن ولوا دات

 ورغوط هب ونج هدرلیلتهلیم
 ىس اا ردرابشعا تک رح

 یرللحاس رصم ككيتماسپ
 هم ر دن ولو قلحاو رنسنحا

 ًارابتعا ندخمرات یفیدالشاب
 لس یساعانود تعلیم
 ارقون ) كرەلك هی رلحاس

 ,شمتإ سیسأتینرهش (سیت
 گلمتسم رصم لرانان و 6
 بسک ٹكنتراجت نانوب یر ِ

 .ردشلوا رادمهنسعاتورت

 .اسیئراقرابلا رهنارکوصاهد
 یرهش(ندرک) كرهه ا

 (نەرک) .ردراشلبا نیا
 واہدنس باس تراحت یسلاها

 7 ہن ےن ی یه تا یت سہج یس ایم

 ےھچ سس

 رصم هکردشعا شرت ه> رد شی یدین ے تو ات نشر تیم

 لتوقهیلاوحو یراد وعرف

 طقف اشم رد ےک ودرا ۳

 اناید یلداناق شع ولو هد(رپهشیکسا) قفوم هش ر چیه ودرا و
 ( ردهدنویاه ۂزوم) کر دلا ۳ ن دامال وا

 ٰیزاھلختس کیف . یدا هدتیهامرآ هقشاب نوتسد 1 ندنراکلمتسم کیق یراکلمتس نانوب و نر راس هاتون
 هنت راحت کش هدیرلهفظو ساسا . یدبا هدنماقم هلکسا رر ,یزک سم تراج دو ١
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 جر و 2
 قم دام م یی اقا رم کک



 (ردهدنسهزوم روول) (ولیمود سون ەو) تدورفآ



 یوم خیرات ۳۲

 ی وک دد صم رلیلتهلیم هس هدهرص یراکدتیا ضرعت هارفص یاسا ان رک

 لسان یرارہش (لوّناتَسا ہ نوشازب ) و (یوکیضاف « نودمکلاخ) هدنلحاس

 ا ردرلشلا ات تح یرارہش یرلکدلبا اس ہدالحاس زکد هرق كردبا

 ینرزکم E نانو یهدنرللحاس زکدهرقو هسرحرهش کیا ۸۲

 .ردشللا لکشت
 تے ےس (دالقک)و (هوا) هدیسلاوح اک ارتو انودک ام

 یرلقدراقیح بوروس ىرلىلەكىنف و هلروص وہ رایا وہ .ردشلدا رامعتسا

 ناتسناوب ینیع .ردرلشمالاق ی اخ ندقع ولو ہدەراحم تباقر هدهلر لک هد غ یک

 لغ اراك ندبا تکرح هدفرط وب نوجما ینیداوا نقاب كب هایت

 (صومقان)هدایلیجسو (همیک) ہدایلاتبا لوا كلياو ءراشلک هب (ایلبجس) كردبا ِبیقعت
 ء(ااا) ء (سلوا هر کوش اهد :(۷۳۵ دالملا لبق) راشملا ا یر

 ایلاتیا هلبا ایلیجس كردبا سیسات یرارہش (ویجهر « نویکەر) « (انیسەم .هلقناج)
 ءردراشَمِا ہدلآ ین رللوب زک د مهم كا کهدننب

 -وق یک یرلکدلیا سیسات یراکلمتسم وب ہدنرللحاس ایلاتبا رایلاکیدِکلاخ

 ی رارهش (ابهلسها راغهم) و (هز ور اربس)قرانولوب ەدە راج تاسانم هل رع ہدرایلتنمر

 (تارط :سارات) هدرابلهطرابسا ؛ ین رارہش (نوطورق)و (سیرابیس) رایلەئاخا

 ںیعا عسو هداعلاقوف هدنجا نامز زا رارهش وہ . ردراشلا سیسات ی رهش

 ۲ 5 وصاهد .ردشملا ینمان (ناتسنانوب وی وب) كرەلب ریدشلینانوی الماک یضارا نوتوب

 (ارکروق ) .ردراشمتا هدلآ یهطقن مهم كا كردا لاغشا ی(ارکروق) رایلتنہروق
 هده راحت تابسانم هل رللحاس 023 ساز رہ تا قالوضحم تک رب مری

 ۳ را باستکا تربقو تورر كوو هدنفرط نامزر «شع ولو

 . ردشلرآ مک ند

 ۱ وللسودور هلربلد رک ٭ شما حسو لیخ هدامز 3 م ا

 HFH ۰ ی رهش (الھ) هسرزوا ےہ ۔ے یہ

 ا الشاب ہکم لب رايا ہدایز اهد كردا درط یراطکنق و یبا ی رهش (ارەمیھ )

5 

[ 

1 

 1 تدمر و یر رہش (ایلیسزام « ایلاصام) هدب زالحاس (ایرهسا) رلیلەح وف یتح ء ردرلشم

 هد كردبا سسأت یرہش (ایلالا ) ہدنرزوا یمەطآ هقیسروق )٢١٥( ہدارکوص



 | ک۔سمس

 هنسهضوح دیفس رحب كرل بال و 1 ررانون هرتیما رتن رن |
 ندنرظنهطق یعومع خم رات یرلاملسای

 ماود ردق هنلوا فصن :كرصع یجنزکس دالبلا لبق تکرح وب . ردهداح رب مهم
 (هجوف) ہدایز كاو ندرلهطا «ندرلناعل مهم هنسهضوح دیفسرحم راینا:وی ءردشم٭ا
 ۔اھموہ كرابنا و .ردراشا ترجاهم ندرالم یهدنلحاس ىل وطانا یک (تملس)و

 كسوفن هدرافرطوب ہدایز ندناسنان وب لصا تارا نالوا اس ا
 .یدساع ولو دعاسم هدایز اهد كلاوحا هنسالاغوح كماوع هلتک یا دازت

 -اها (تدلیم) هرکوص اهد .شمالشاب ند(سکلاخ) هدنسهطا (ه وا) تک رح كيا
 هتسنزلاحاس بونج نالوا روہشم لی رانا یدو شور ٣۔آ نا
 هدرصع یجنز کس اھد هدن رللحاس یزکد ہصرو ڑکدەرق رلینانوی .ردرلشملساپ

 « (سودیآ) هدرصع یجدب ؛ ( غاط وبق ہ سوهزک ) « (نوز,رط) ء( بوس )
 .ردرلشلا اا یررارہش ( تره ) هدهدرصعینتلآ ؛(یسال «سوقاسمال) ۱

 وع دلرفدا زات هدهسرعاس :قرشو لاک ̀ بغ لر نکو ص اهو

 (اسهدوا « صوسهدوا ) ء(ساربت) هدنارانغآ (رهتسهشد) ؛(سورتسیا) هدنارازغآ '

 ؛ ( نوتهاق یناپ) ء (ایزودولەت) هدن(یسهررزح ہبش عرق سوز وسرهک) ؛(ایلوا) "
 .ردراشلا یبسأت یرارہش (سیانات) و (یروغاناف) هدنلحاس یزکد قا زا



 5 یوض وات ك۳

 هک یدراو ناسا فص ر طرف . یدقو یینص نابهر هدرلسان و

 ندنفرط لاها تدیس و۰ «رلرون ول وب هدیاتسانم قیصاغاد هل رلد وعم رلد و

 ات اتو اغا نامز یخه دبا تشت هشا رب .یدرلرروک تمرح هداعلاقوف

 . یدرارربو ربخ هلرلتراشا شاط رب ین راوزرا كرلدوتعم هدرلنو ءربلیدبا

 تدابع

 لاعفا كدوبعم وا هد دابع هد وعم سه ۰ یدا هداس تباغ تدابع هدرلسان وہ

 . یدرون ولوا تقد هصاماب هنعدقن نابرق رونوقوا رلهدیصق والو لبح ینلئاضفو

 یرلنابرق هع رازق ۰. یدعو یا ہرزوا قلوا یابرق یکجا و هغ رازق راد اب رق

 مده اردان یرالوا زکلا یابرق يحا . یدرو ولوا مدق ناوبح اکاد نوجا

 هدایز كا یرلنابرق کما . یدربلیربتک ہدکلرب ہلا قابرق هع رازق ایک ا .یلیدا

 0آ احر و رافغتسا ءنارکش اعاد رانارق و . یدا یناق ناوحو دوس ءبارش

 یمتق ر كحو و ثكناوبح كح باب دا ده قرالوا نارق . یدرونولوا مده

 . یدرونولوا م ده هد رلتفاض هدیر کد د مق لس رازق هنف رش كد ومعم

 هجتدیا تافو ناسنا رب هجرکف كرلسنان وب .یدرردبا داقتعا هد هورخا تایح راسنا وب

 ۔الت ر : کیا هداروا حور ۰ رروتوک هنیمز ریز یحور وب سهمره . راقیچ نددسج حور
 هڪ ولوا نفد دسح .رلکب ردق هجن ولوا نفد دج نیلک هتب رانکل وکر نالوا لصاح ندنسق

 ندقوب وا 2 قلع ارق هحنلک هار وب روو هتک تماظ بولوت وط ندنفرط (نوراخ)

 هاروا كب وکو ب .ردراو تم وکرب هدننتنا (سورهب رهک) «یلشاب چ حوا ہدنسەقرا كغویواوہ رک

 «(سونیم) ناروط ہدلحم رب شینک «هدنسیرک كغوب وا .زاع راقح را چه اهدرب یەربک

 «ه (هزلأ) ہغاصاب هدنس هحش هک احموب .ردنآ هکاحم ا رت هرلشیا یغیدہ ای هدنزو اند ینولوا

 نیز هلرار ناقآ جر او یدبا ء(ہزیلٗأ) .ربردنوک ه(سوراتراق) هلوم دز
 ناقآ را وص سا ءطاح هلراوید تاق جوا یرطره هسیا (سوراراق) .ردهطآ و لڑ"

 .ردموروچوا رب یواح یرارہن

 پ۲1 ای و تا ما ے۴



 شا اه

 ۲۹ یگ دق خیرات کرلینا وہ

 (نودشهزو ) هک ر طا هل کد فرط یه یک ناتسن انو طقف . یدربت

 شن یک رازکد یکوک كنودشهزو . یدرو ولوا دع یدویعم زکد ہدایز كا

 تکرح نوجما ینیدہراج ہرایاق امناد راهفلاط . یدیا هاب یک ایرد رمق یراچاس
 ہدرالحاس هدانزلا یرادبعم نودشهزو . یدرونولوا دع ببس نودشهزو ترا

 . یدرونولوا اشنا هدرلهطا و

 نو هت راب

 (تمءهد) هدایزلا هدوبعمو . یدردیا لاغشا عقومر مهم هد (ایاغ) یسهدوبعم ضرا

 ندهرکوا یخ « یراربغیص < یوردنوو ۰ قام ہراناسنا . یدروہشم ہلیمان

 میدقت ه ( مهد ) ككا كلبا نالیاب ° 8 وص ندقدنیلآ یادش . ید (رتمهد)

 هن دناصق كرهموه «ادعام نددوبعم ییانوا كوو كا نانولوا رک ذ وہ .یدرون واوا
 یسەدوبعم تکرب و قشع ہا (سرا) یدوعم برحو هنتروف هدر روک

 « هدن(یغاطرلدوبعم) بہرادوبعم رئاس هللا سوەز ندرادوبعموب .یدراو (تیدو رفا)
 كراغاط یراکدروک كرلینانوہ رانامزوا « یناط بعلوا .یدرارروطوا هد (بیلوا)
 ۰ یدا یسکوب كا



 یوم خیرات ۲۸

 هلازا ی کله «ررتسوک یرللحاس ہدرازکد ءروتوبوب ینابوبح یرلایض .یدرونولوا
 كج دیا تازاجم دناش « زمنا ظح ندکلزسنفاظن ہرروکیئیشرھ نوللوا .یدردبا
 بجوم ی ومو ینەمتیص یمهینایضتامزح ۔یدراقای یرانک | هلیترارح تدشهسرولوا
 . یدردیا ثالربهر هدرانامز لکشم كا هرلناسنا هدهدامز نبع طقف ءرولوا

 ااو , . یدشعلآ قد رظن هدرلسانو هدتملظ یکع كناض
 فا لا ىا ین رجم كوا نیهرآ .یدبا (زسترآ) یسنوس

 . یدیا یدوبعم رٹ یایض ۱
 . یدراو یرلقوا : ہد دكنوب
 وا یراقوا كنوللوبا طقف

 ہزانیداق ہدیکللوبا ہہ رلکک
 (زمهترآ ) .یدربا تباصا

 ۔ ولوا دع هدیسهدومعم وا

 رحف ہدرالدنح . یدرو

 ؛یدیا (ساشوا) یسەدوبعم

 (سواه ) یا هدرلسنان و

 ۔ولوا دع یمەدوبعم رحف

 . یدرو
 قوح رب هدرامسانو لودسهزو

 سهمیه . یدیا یدوبعم راکزور ر هد(سهمیه) ہلمحزا .یدراو یرادوبعم راکزور

 هدماوقا بوسنم هرلایرا . یدرلبا خرتو رلکیا ءردا یلوروک ءرروس یرلطواب

 هراناسنا .یدا یدوبعم قا ( ههمورب ) ہدەدرلینانوی نوجما ینیدلوا ربتعم شا

 یسورظوط اهدو كغاحوار «كوار « شنا . یدشمرتتک هتهمورب ندایم یثثآ
 ۔ریلیقاب هلب رظن یسیح كران سنا هده هت همورپ ندنغیدلوا هدنسه ام یحور كرش تایح

 . رایدیا یسهدوبعمو دوبعم شتا هد(ایتسهح) هلبا (سوط سینافهه) | دعامنده همورب .ید

 .یدراو (سوقا) ابو (سوزینوید) یدوبعم (راتکن) رثوک هدرب هدراینانوب
 یهدنزو ر هادعام ندسوقا . یدزلشع رکوا ندرابلنکشف یکمجما بارش ناینانون

 ۔راقیچ وص ندرلایاق  ربتربقشیف یرلعبنم نوتوہ (نودیهزوب ) یدوبعم كرلوص



 E حت نما ںیم چمک شمیم وج ی وه خا ل۷

 ا یی یس ےک

 ےس زر ا یے یس نج یس مے رسم اپ

 ںی ےن یہ تری

 د ادا

 لہ یب 6

 ۳۷ یم دق جرات ثكرلینان وہ

 دب رک ءایداقرا هلا یغاط (موتبا هد(هنهسهم)رلرپ نلیدیا تدابع ہدایز كا ء(سوەز)
 هد ومعه رب هدنما (نوسد) هدر هقشاب ندسوهز هد( ودود) .یدنایراغاطاسمیل وا و

 هرزوا قلوا هنسانعم ىز کرک وا ) ہدنادابع هصااو ہدرعش ه هدوبعم و .یدراو

 :(ھوا) هدایز كا هیارهه .یدہا یسهحوز كسومز هارهه .یدرباپ رو یا (ارەھ)

 . یدراردبا تدابع ہد(ماسیس «صوماس)و (نوطورق)

 تاثداح هدهسیدا رربتک ہدوجو سوهز ردق ه سہ یتائداح نوتوب كنامس

 ینلاکشا ضعب كگنەپوج
 هجری نوچیا كمرتسوک
 ندرلن و .یدراوهدراد ومعم

 .یدا (هنهنآ ) یسهحیلشاب
 3 یسهد وعم روماب آف

 ۰ هنهنآ هروک تلور .یدا

 ' روهظ ندنسهمب كسوهز

 .ووهط ھا ید ما
 | .انهه نوجیا كمردتا
 * شمروا لیا هطلابر سوط
 یروس پولقیک هد(سنرربت) لصاح كشمش ندهطلابو و

 طیضیراوید لظم هدنسانئا راهنثروف .یدیا یسهدوبعمهننروف هن هنآ اذک . یدشلوا

 ینبقل (ساللاپ) هرزوا قلوا هتسانعم (یعالربف) ندسسو و ریال ریفیراکشمش .ردا
 .یدا یسەدوبعمرفظو برح 002.010 نوجا ییدتساهبلغ هراناتس ,هن هنآ .یدربلآ

 دوف هراهحیک یهنتروف ینرارظن نیکسک «ییدتبافطع هام یت رازوک «هقشابندن و
 هداب ز كا هه هنآ . یدرونولوا دع هدیومعم و اکذ ہدنامزنیع نوجا ییدر دتا

 .یدرلیدا تمرح هد(هننآ ) هصاحلابو هد (ینوت )و (ابلاست )

 اضەدەدراینان وہ یک (ارتیم) یدو عم ایض كرامنا را .یدنا ایضه وجه اح مھمكا

 "یدبا حاسم ہلراقوا شوموکهنیو یایشوموک نوالوبآ .یدراو (نوللوبآ ) یدوبعم
 «یراراواطونو وقكن امس ,راطول وہ .یدتمالع هسمش یاضنادیغاط یرلتماط ءرلقوا

 دع یدوعم راوروس ندسس وو رٹمزگ الو یرانو نوالوآ یدکن والو ا به



 یوم خیرات ٢

 هداتروا به ہرئاس و یرلقیترا كرلکع ننه .یدقو ردق وا كلزبت ظقف .یدا
 ظح كب ندنامودوت رانا وب طقف .یدربلاق ہدنجما نامود هطوا نوتو .یدیلقارب

 .یدرارلیا دع لمکم لا یو نالوا لصاح نامود قوج لا هذا ىح . راردبا

 _ رازاپو هدراقاقوس یتمظعا مسق كنمراتقو یلاها ندنفیدلوا زآ شبا هدرارهن
 ندنداماد اماد یردب كزبق . یدقو تاحوز ددعت هدراینانوب .یدراررک ہدنزارب

 راینا وی یکسا . یدراردبا هیر" لزوک تیاغ ینراقجوچ ولسن رپ ءیدربلا هراپ رب
 زاساب و تبا هدرلوک و هدرادارس .یدرارز و تما هدایز ك. « یتبسوم هصاما

 مد :رارردناکا یتاخمه هلتروصوب ہراردبا مرت ینلاعفا كرلنامرهق رایجهق زوم
 .یدراردبا قیوشت یرلجنک

 نانو. هکریلسهلسد یح . یدقیشیراق تاغ ید كرا ان وب دان
 یبس هدلی و . یدقو ند رب چیه یواح یداضت ردق ید ٠ و یہ

 تایقلت كتلم ینایهاظت نوتو كد . یدبا یسالوا یننص نابهر ہدراینانو

 الا ندزابرآ يسا یسانآ كرو رابان» . یدعلاقتراع ندتسهرگف
 هدرلبلدنه هلرلسارا . یدراشل ا لیدبت ہروکەترلتیلباقو زرط یدنکین دو طقف
 هزرایم هدنشن راحور وتوک هلراحوریا ءایض هلتملظ هلبوا هدرلینانوب یک ینیدلوا
 رب هدهدن كلسرد طا كلکسک و « قوغوص ہلا قاخص اذک . یدلکد دوجوم

 هنس نوا ماع (رهتوژ ) سوهز دوبعم ًارظن هتنالوقنم كرلیناوب .یدقو داضت

 اوا یرلنلصا اشنم:یزلنا «نتشا بولتم ًالماک یرلحور و هرکوص ندهزوابم
 - ا «م احو یماح ارابتعا ندنآ وا قترا .یدشلوا قفوم کما قرغ هرلتملط

 .یدراو یرلنالوارضم ِہدەدنج ا رانا هفامعم . یدشلاق یرادوبعم قلندیآ و ایض

 ندندوبعم اس كرابلایرآ دوبعمو .یدبا (راداض «یوهز) کوب وب كا كرادومعم

 لوک و رلکشمش « رارومایو رلهنتروف « هیوج تانداح نوتوب . یدلکد یشرپ هقشاپ
 ىا كلا ؛مالسشهدمالا ءدنلآ كسوهز .یدمداخ «(سوهز) بہ «یرایتاوروک

 « ر ر دعای رارومعای هضرا ندامس ءرالبوط یرلطولب سوهز .یدراو كشمش ینعی

 تدابع هسد یدصمر وای هسومز هدندبعم (ا ودود) .یدردارادضنف هلرل هوم یضرا

 كراذوب طقف .یدرولوا لصاح ندسوهزینم ندامس ییبتم كرارہن نونو .یدراردا
 .یدا یوص (سولک ۱) یهدن را و (ان ودود) روک هتاور كرهم وه ءیمدقمالا



 ۲ ۵ یک دق خیرات کرلینا و

 ؛یدا ۓرادمکح الَماک راهرق .یدراردا كلرور رفاسمهداعل | قوف هرلیدنجا نسات و

 .یدشع | ممعت ہدایز كب قلئاصروق نوجا كنو «یدقو یحاص جیهكرازکد طو

 ٹاس وپ یالوط ندرلتحامق هيلعءانس .یدا (سوهز)دوعم یسماح ثكقوقح

 هنتح كما تازاحم الصا

 هتسمک و .یدلکد كلام
 یساپرقا .هسریلیدبا فلت

 ندلتاق ایوربلا ینماقتنا كنا
 : ید عا یده یازح

 یتمیق ردقوا كر تابح

 . یدقو

 ینراوآرینانوب یکسا
 . یدراردا اشنا ندالغوط

 ولو رب هدانک وا سر

 ولو راوود رب ہدنفارطا

 .هناخ اٌماد هدولوآ .یدرون

 هرزوا قلوا یسماح ك

 انمتا یار تورو

 ةدنلخاد احباب سا
 ہرتادربپ صوصخ کرا

 ( ردهدناقسا و) 0ک رد ول ه ود لوآ ہدەراد وہ هلا (نوراغەم)

 ندالغوط راراود « یهشود شاط هشوک ترد نیمز . یدرونولوب قاجوا هدر
 هلرهحول یتدعم قالراپ راراود هدنرلوآ كرانیکنز زکلاب . یدریلیدبا لا
 كغاحوا رلکرید وہ برنک | «رلسای ندراکرید باشخا ناواط . یدرونولوآ نیز
 تم راد مرح ہا واقف ٹا ۷ را كنوراغەم . یدربلسک مات مس ہا یامود

 وطوا ربارب هللا رابحتمدخ یمناخ كوأ امئاد هداروب .یدربلیرک سین یوقیانک )
 تمقیدو تارهوصر :یرالک ر «یسهطواحالسرپ هلو | ره هقشاب ندرلن و .یدرر

 هداس تاغ روا داع هس رود رەموھ هکرویلشالک ا ندارو .یدراو هد یسهطوا ایما



 یوم خیرات ٤

 ان وب . یدرشا دسر یتریعو تعاحش كرلسا ون هرر دنرآ یتسهب ونعم وف كدارفا

 . یدرلردا ارحا رات 7 وب وب ہدنرزوا رلیلرصم یر لهرز و كرل

 هن هت | ساللاب
 (ردەدستەزوم ناقتساو)

 کک

 اراع و تا تب تام

 رصم هدنرود كتماسب

 « رلسانو ناقبح هنلحاس

 .یدرل رکسع یهرزو هتشا

 نانولو هد (نھکیم)
 - دٍاشالک | ندرله اتک شاط

 كنج ہدراینانوہ هروک هنغب

 ییا . یدراو ہدیراەارا

 زلهارا فیفخ یلکلرکت

 كننادىمە را یرارواکنح
 لق هنفرطر وا ندنفرط ر

 ندا رارف تاجا نیا

 كب :نوچجیبا بیقمت ینمشد
 رلرکسع .یدرارایەشیاہدایز

 -وه .یدرلردبا ه راح ہدایای

 و هرک وص ندرود رهم

 زاو ندنهارا كنج رابن
 ناقلاقرب ارب هلکن و «ءراشمک

 نوجما کی دلوروکس ضا تیاغ
 . ردراشعا كر هدا

 ۲۹ یدرلرروطوا هدرل رهش ۷ دسم رلسات و مد رود رهم وه

 یالوصحم كسراتکلم هدایز كا ینہافر و نوکس كنلاها طقف

 -رولوا لوغشم ہلکم ریدشدس یرلجاغا ہوم ءہلتعارز رسا وہ ینا .یدردبان مات

 تمعر ہدایز كم هس راشدا لا .یدردا نایرح :هدزرطر هداس تاغ ءتابح .یدرا

 ۰ یدرلک نداکش هنصافاب و ندهدنجا كلاغ ہدایز كا اشا رادتمف طرف یلیدیا

 ۰ یدرلس ال وا دوح وم هدتسو زا دارفا بوسام هب هلسق ناع زکلاب هق وقح تامسانم.



 یز TIT تب فهم

 2 شا رسی وس جا

 2۔۹

 ۰۰ اک ےہ

 توا وو و ےہ اند ے

 ٣پ یع دق 2 را رہا و

 ہدرما لوا . یدراو یقلاظو وا هدكلارق ادعام ندرلءاتجا هللا راتن وک
 -ردا قلراش سم رس و ره نت کام ام یدا یسر كن هما دنع روا لارق

 مک هننام و تایح كنس هعبت هد ی الوطن :دنتکلامهتفصو .یدماینادناموق ودرا ابنا .یدرا
 ىذا ین ىح الص كما

 ینتفص ییاحور یم لام

 نارق هنما ی اہا .یدب ساق

 . یدردبا اغا لارق ینعدق

 ربلا یتسدلکمسق كمنانغ لارق

 نان و سا ء+ہحنلکەتتفایقء ید

 ینتفص یفاحور سیب ریرالارق

 نوجما یرلقدنواوب لئاح

 ۔یدرازبغاظ اسم ھا
 هدرا داق .یداین را قللارق

 . یدرلسءدبا قارادمکح
 هدومعمرت ناعم اگاد راسهار

 یل اھا . یدراردہا تمدخ

 (لیف)هلنبق ئاطر,(سومەد)
 لئاق و ۰ یدردیا ماسقا
 ۔وارسەت(س4 ومهد)هدنسد را

 هرات و .یدراوهدارسا نان ول

 .یدزلدیاەلماعمہغا چیه
 ہنغیدلشالک  ندنایرفح نانولوا ارجا هد (نکیم) نم

 جیلیق متوط رلینانو بونم هنیرود (ناکیم) هروک
 هرز طقف « رارئاللوق راناقلاق هدو ناسناو رارفغم یلکلهبت ادعام ندراقار مو

 زس هلراناقلاق زکلای ینرادوجو راینانون یهدننامز رهموه . یدرازمک كلردو
 یراهرز . یدراراقاط كازید هنبراقایا « رک منوط هنیرللب « راریک هدهرز « رازمتا
 لاح و نوجما ینیذلوا لکشم تیاغ یساعالهراب كدارفا یلهرز ٠ یدلمکم تیاغ

 یرکشع ناتو



 یوم خیرات ۲

 رات | رادتمبق هدنقوف كدیما ندرلرانمو . ردشعا فشک اهد راز رپ هقشاب هدقمج هقبتع

 هدنز و كنسبتل | ءرلهحول نوتلآ مظتنم تاغ مع کک اس ضعب .ردشمقبح هنادرم

 تا م یشید لیف و .زیقاب « شوموک «نوتلآ رارفغم «رلباق قار وط اذک «رلهکسام نوتلآ
 به دا رلقار رم هل رحسلق .ردشمهلدیا فداصت ہریمد چیه طو «شلدا تک ھو اس و رام

 روثآ هلرللهکنف ہدنسەفاک ناه كراثآ و . ردشلوروک یتیدلوا یلزیدلاب هدامق و ندجنوط

 یر نوا ب و یجنکیآ نوا هدلاح ره كتيئدم وب ندنفیدلوا دونم ىزا كنمیانص رصمو
 . ردشلرو رارق هنکیدلک هدوجو هدر صع

 یسهرح هوق ہلصوصخ .ردشملا بسکت یم ارب كویوب هد(دیرک) هدرود وب
 هدیولآ هنیرللآ یتهراجت تالماعم ہلیا قرشرلیل وی یئ ظقف «شمتاقرت هداعلاقوف
 هددیرک هرکوص ندکدتیا لاقتنا ء( تنءروق ) ند( سوغرآ ) یتراجت زەنوپولەپ
 .ردشملا باف یتسهشاس تما

 ءمنم هلاک راد هنسهعدق تینادم هلراسانو . تر

 3 میت هدننامز رهموه . ردیدلاصق كرهموه ق اجل ترق
 هل روصوا هسیاشمروک لصن یرضاح لاح ہدرعاش كو و وب نوا یندالوا دوج وم

 هلکن و . ردشمهمهدنالاردا یلاوحا كحهرتسوک قرف یهدنسارا یضام ہللا لاح «شمزاب

 دوجوم تیئدمر, یقرتم هقیقح رانامزوا هکررتسوکهدیرارمش هدب زک كرهموه رارب
 یتدلوا لیلدر قالراباکوب تابحزرطوتاداعنانولوارب وصت هد دناصق كل رهم وه .شعا

 هنلحاس یلوطانآ ہلا هقتعرانا ناولو هد (سنیربت)و (ندکیم) « (سونهموخروا) یک

 .ردا تابا هدنروصر یدام یتسهحرد كسدمو هدیرانا هه كراسان وب نشهلرب

 . یدنرابع ندقللارق یرلهرادا لوصا كرمان و هدهعدق هنمزا 7

 ندرادوبعمای ءرلسن رپ . یدکلام ہتیفوحرب صاخ ہرادوبعم ءرالارق تو با

 كناکداز نانولوب هدتکلع . یدرارولوا لئان ندرلنا هتموکحءرادا دوخایو راراغوط

  ناکداز . یدرارر و یا (تنورەک)ہرانوب ءراردبا لیکشت سلحرب یزانلکیرابا
 ینیدلواعقاو هرخ الاب طقف .یدراردیا تیاعرهنقوقح كنیلاعا نان ولوارببعت (سومەد)
 ا ا اع زکلا یلاها . یدرلمریو تیم هجردوا هراءاتجا یک

 اب و تینوتم رار هلکد و .یدردا عامحا نوجا قلوا رادربخ نداررقم نا واوا

 ء و هسریلبغاط ندامالشدقل ا لاها داش ۰. یدبا كلامەنقح كعاناس تساونع مدع

 . یدرلآ اصع رپ هنیلآ هسک ك جهدنا قطن داریا هیلاها . یدتمالع هتینون مدع
 . یدراردبا قطن دارا رهسمی نالوا ندر, اکا مومعلالع



 ۳۱ یگ دق خیرات کرلینا و

 ۔وخ روا) كرم ربتک هدوجو داحارب هدرلمل ین وئه يهدنطسو ثكلاتسنا وب اذک

 .ردرلشملا تربغ هسرامعا كنبرارمش (بت)و (سونهم

 هسیا هدوجوم راثا . ردشلاق را زا كب ندنلابقا قیاوس كن رهش ( سوب هموخ روا )

 كن هقبتع راآ ییدتا اوتحا (سوهموخ روا) . ردشل راقج هنادیم ندنف رط ناملش "الماک

 هدارو ناملش هردهدنراوح ( لوک سیاپوق ) هننزخ و هرد( یسهنزخ كسابنیم ) یمهم كا

 كرللاکینف هلیتقو «ندنانی و .ردشمراقیچ هنادیم تان فیرظ تاغ كردبا ارجا تایرفح

 .ردشماشالک ۲ یرلقدلوا شا ارجا ریئأت رب كویو هنبرزوا یسهعدق عیانص نانوہ

 n وچ Me هنیرود نیکی

 ےک

 فلت ٹا طعا OE سین نا رب ہدد(كيآ) هدرود وب هن

 .(نولطارام) هجزا شا سس 5 رلئیسح ید ماط رب یریآ یورک هدن ر للح

 رد هاشم داتا الماک ا وب دو ا ۰ ادا تدابع ہ(سلقا ھ)
 روا بٹھا نا لو وب نوجا قیقدل یتسهعدق هما گناتسنانو ینابرفح تا املش

 (شرت) هدنایمو .ردشمراقبح هادم یتسهحراپ مھمكا كنس دم لاج هعدق ٌهنمزا تایرفح و

 راہ ولقک نلک ند(ایکیل) كراراود و .ردزناح ییهخرات تیما ر كوو یراراو د كنت رهش
 هدنفلنیلاق هرتم رو هدنفلنوزوا هرتم چوا راود .ردهدکلدبا ناس ینیدنولوا اشنا ندنفرط

 ضعب كرا و د ۰ ردشل ر دلوط رلشاط قافوا قافوا هنس رار یا « شلدا اشنا هل را ەچ راپ ااق

 راراو د وہ .ردهرتم ۸ یغلنیلاق ۰ یلکسکو كراو د نوتو ردا رلب ر هلاغ هدنرازب

 و رزاق هادم یارس هدر هد(سشرت) ناماش . ىدا روهشم یر ندەتوأ ا

 .ردراک ذت نایاش هصاحلاب تاني زت یهدنرراود كبارس

 ك(نەكىم) ادعام ندراود و . ردشلدیا فداصت هراود رب هلو هے ەدەد(نەكىم)

 مولعم هدلوا ندنتایرفح ان اماش ۰ واق وی . رد(یسواق رلن السرآ ) یسەقیتع و رومشم لا

 نادیم رب هدنسهقرآ كنولاق .ردهدنلکلشینک هرتم ۳ و هدنکلکسکو  هرتم ۳ واق .یدیا
 راجا: هننآ یک یفیدلوا شعا فداصت هرارام قاط ر هدننورد اراق هدارو ناملش .ردراو



 یوم خیرات ۲۰

 دس دون یدما موقربدفتنفو نک اش تیاغ رانلقویی ا رلتوب
 قو وا یتنهام رپ ید هدایز ندقلوا یرادا

 .یدرلشمالغاب کا راعشا درا د هرکوص یک دعل مال ےک وقت

 هددب رک هعفد كليا رلیرود

 : :یدرلعلا نسسأتهرمعتسم

 یراجو عیاص كنهطآ

 خ یدبا رتم هداعل اقوک

 رارهش ندیا قرت لوا كا |
 ( ناتروع ) « (سوزونف)
 .یدیایرلرهش (نودک) و

 مات كنهطا «(سوزوق )
 نوجا یٹئیدنولوب ہدنطسو

 ناپ مها دیک

 رلیرود اذک . یددودعم

 هدیرلهطا یکءدنلامشكدبرک

 رو رخ -یفرلشما ءدلا

 ہل رلسیلایراف 3 وص ندم 1

 ندرلهطآ نوتوبیرللهکش .
 - هطا سیربق ءرلشّعا درط 8

 ارح یهدنساتروا لتس

 ی اا لافشا هدیرا

 دیو ا نوتوب هرکوص ندنتزجاهم :ارلیرود

 اع ندنلک هلو قالد مظع یا گمنام
 ؛(سونهموخروا) ء( بت) هلایسلاوح الاست .ردشمشکد 1 الک ناه یتعضوو لکش

 دیازت هداعلاقوف یتیمها كنبرلرهش ( سیرت ) و (ندکیم) « ( سوغرآ ) «( هننآ)
 (نوطورق ؛ « ( اسيرال ) ءراشّما ترجاهم ند( ریآ ) ماوقا نلک هالاست .ردشلا
 . ردرلشلا لکشت داحتا ررب :لقتسم یرارهش (هلاسراف)و

 یسواق رلن السرآ هد (ندکم)



 ۱۹ یعدق هرات کرلیا وہ

 یو .یدراو یک امن ل ( ناتو یر سس رخ نوت
 ندهطآ و نال یل . یدا یا نوا ءەوا) یلحم مهم اكتم

 هلرالسن و ی .یدرلشمک هنیرلاحاس یلوطانآ ردا راشتنا هتبراهطا (دالقک )رک وص
 ہلیا یراەطا (صوسقان)و (سوراپ) «(س وغیر هس) «(سوتهک) رللحم نانالوب ہدنسءرادا
 «رلشمشل رب ہراەطا تبنمو رادلوصح و نوت و ریل اون یت .یدیا یسهطا (سوغرومآ )
 یدعم نوللوآ ر هدارو . یدرلشلا تاب ی (سولءد) ین راهرادارقم

 زددل رب قیم او هداداس ر ایآ اھددب رک

 6 رارال وط هدعم ول هد( یا سدقم ) به قجوح قلوح رال وب ی . یدراو

 ریمزا هدناحاس یرغص یایسا رلبلی ون یت . یدراردیا یت نوجما لی ینوللونآ
 ندنفرط رللیلویف .یدرلشما راشتنا ردق ه (موردو «سانراقملاه ) ندنزفروک

 یرارهش فطلا و داویوبلل كام نانی یهدارفص یاسآ راربش ناو ۲
 : تەلىم ) ندیا لاغشا عقوم رب مهم هدنشرا قرش « یروهشم كا كرلنوب .یدیا

 كسنر رب ندرادیاله یلاها ناروطوا ءد(تەلیم) نامز وا .یدبا یرهش (سالبم

 هدیر ندرارهش تىما 40 ہرگوض ند (تەلم) . یدروسولوب هدنسهرادا

 ماوقا هدیسلاها ( زفه ) یک یسلاها ( تەلىم ) .یدیا یرهش (غولئایآ ,زهفه)

 .یدیاطلتخ هدیسلاها كنسرارهش (هرتروارو (سوئه) اذک .یدکس ندهطاتخم



 یوم خیرات ۷۸

 .ردق ویتامولعم هقشاب نده رات تالوق مراد هنس رلکدتک هلن روص هءزهنوپ ول« كرلن وب

 ارظن هتالوقنم وب ردشمالشاب هراشتنا هدنلابقا رود كن هطرابسا مات هدتالوقنم وب
 نیک قرالوا یرتا قح رب ایوک ء رلشم عا هدلآ هدنروصر هنآ ا یی اوح و رلیژود

 e راز ہلرادیاق| سه هاروب رل رود نامز وا .ردرلشلا رام عا

 رلیلینوئەب . ردنشاک هعوقو یترجاهم كرلیل(یتوئهب) ہدمدایلاست هداتثا وب
 "یرارهش (هنوروق) و ( هنوردک ) هداروب «رلشک ورغوط هونج بوقج ندانلاست

 طابترا رب ہدننیب یترجاھم کكرلیلیتوثەب هلبا یترجاھم كرلیرود . ردرلشعا هدلا
 تک انفاق روس (هققس طامدا رپ ظقف  .دروبهکلدیا زوصت

 داهم هیضارا یرلکدریو یا (یوئه) كرلباوئه یرلترجاهم ه(زهنوپ ولهب)

 (زهویوله) رهاخآ  یلیرود هدانا وب هن .ریلشالک ا کیدلکهع وقواهد ندنرلترح

 وب ككرلیرود . زدرلشلا ظبط یتسلاوح ( سله ) هدرلللوته «ی رلاحاس لامش
 ا ےب هدرصع ینکیا نوا داللا لق ًاتمخت یترجاھم

 02 یدا یلغوا كن رادمکح ادل ہزوکەتاور پوله ندباس ۹ ی(زهویوله)

 هنس رزوآ كن وب < شمرید هدنسه رفس كردا نارق یو هرزوا قاوا هلج ر هرلد وعم

 قرهریتاب هوص ردق هتزاغوب ء شع  هننهج ی اتنا یساباب کا وله قرالیقیص یناج كسوهز

 هک ت رلهوبم ینازوا لات هقدق راص ورعوط هتزعآ راموم هد هاب « شع وق هب هاب ر

 راتفرک هازخ وب یلاتأا « سوەز . شعا ملنکج راوض هقدنازوا نوجا كمحما یراوص ریل

 هر وم ہدٴپولەب 6شمودنوک' هات ات وہ كردنآ " احا وا کن ین وله یلغوا مر قدک دا

 .ردشلنا ایحا ی(زهوبوله) قرهقیج هنسهربزج هبش

olتن  Eهه رفز کلا تالوح نلک هلوصح ی  
 ٢۲۔٢٢٠ تیارس هدمراهطا ىح . یدنشمالاف رصحتم ٠۰

 کک ندلاها یسا هدءرص و :. یدعلا عسوت ردق هناحاس یرغص یاسآ

 یک ولا هدنلاح هلفاق رب مسج تر لکی ےرافاط یمنق رى

 نورك راو ٤ هروک هتاور لدیدکو ت ہلا تودورهه . یدراشمک هتیرللجاس

 لوا كليا راہنانوی . یدیاهدنلآ رال اک هلرالایراق رلهطا یهدنزکد رلهطا لوا

 دل رک اگ ۶ دنلحاس یلوطاآ ہللا یراەطا ( یللدم ءوسەل ) و ( سودەە )

 راثشا ندارو زا فارطا لاها نونو هدعب . یدراشل ا یه هرمعتسه

 و هتشيا .یدرلشعا رویت یترلزهش (اسینغم ءایزەنغام)و ء(ربمزا «اتریمس) كردیا

 . یدیا یناکلمتسم ل(راللواه) بہ راهرمعتسم

E Seisفی ےس سد رگ سا ارد  

 ا ال 0



 ۱۷ یٹیدق خیرات كرلسانو

 4 یرفس رلتون وغرآ) ہدنراەناسفا نانو رارفسوب ہفردرلشمتا رارفس ہناتسجرک هلتئیهرب نوجا
 .ردشلآ ترہش هلیمان(رود نوزاووط) ہدتسوہو

 هکعا قلناصروفو تراح ہدرلہاوب هو ندکدکع بدم زا نت نوا

 ہنمراقیچ ندناتسنانوی ورغوط ہرصع یجنچوا نوا قجحنا یرایلهکینف «راشمالشاب
 هدیمسقر :شلرِدشلینانو یمسق رندنسلاهاتارمعتسم كراهکش .ردراشلواقفوم

 یهدن زکدراهطآ كلردیاهدافتسا ندتصرفوب رلینانوییتح .ردشلدیا جارخا ندتکلم

 . ردرلشمشلرپ ہدەنبرللحاس یرفص یاسا یک یرلکدریک هلا یتسهفاک كرئازج

 .ردشلک هعوقو هدیرارود رامعتسا لیا وب (یرحاهم كل رلیرود) هتشلا

 یسهناسفا سهلقاره هدیسهن اسفاەزە ,ردس هناسفا (هزه) هناسفا موم دكادئاع ہنتلابا (كنا)

 یت وق ت تاغ یک سهلقاره ا یدا یلغوا كىس و هک ۹ ردزاح قیم | هدنس هح رد

 ر ایراد دب رک هلرلیلهننا هد رص و: .یدرالاح هيلغ ءڑ)ردژاو هرلناوبح قوجر . .یدہا

 لغو اهدنسانا ه رام لطف .ردشلک باغ سونم هده راح وہ شا روهظ ه راح رب هدنسهزا

 نالغوا یسید یرلیلهننآ هنس یه نوجا قلا یتماقتنا كنوب ندرلبلهننآ نوجما ینیدلوا فلت

 (سوروطونیم)یرانابرقوب سونیم .ردشملا روبحم ہکمریو کرو نابرق ترد نوا «زقییدو
 هد رکن وما قمراتروق ندتک الف وہ یرلدل هننآ ہزە .شمرردنآ هنب نغآ كناومح 3 ناسد

 1 ها ( ہدعب +٭پ نشخا فلت یتاوبح كرەربک ۵ هرانم یغید ولوب كسوروطونیمو کک

 ین د وع كنلغ وا ءرروطوا هنلحاس یزد را هطآ اد یردب كلەزەت .ردشمقبح هلو اهحوتم

 نکلب ضاس هسلصت هدک هدهرص وا طقف ۰ شمزرلکب هسد كی ەنوروک گا ضاس ندقازواو

 نکرلکب یئلغوا نوک رب هنب (هک أ ) یردب كنەزەت . شلاق نکلی هايس قرالبدون وا كبکچ
 هزکد ی دنک كرهبد شلوا فال ملغوا ەجنوروک نکلیرب هابس نالوا یمالع متام ندقازوا

 .ردشلرب و یان (یزکد رلهطآ «یزکد هک أ) ندببس وہ هزکد وبو ءشعآ

 .هننور ( نەرانەت ) ندنغاط ( بعلوا ) قرجاھم كرلیرود ۽
 ۳ شراب لرد ہود

 ۔ںیم هلوصح لوحترب كویوب هدنلاع ناتسنان وی نوتوب ردق

 اک هح رات رلن وب او ردب وسنه هلن اق ندا لکت یرلینانوی ہدرلیرود ۔ؤودشم

 .ردرلشلوا لخاد ہاکلرو

 (سورود) یرادج هدننامز كناسنا كلیاو٭ :كنویلاقفد رلیرود ًارظن ہننالوقنم نانو

 ( سودنیب ) كرەدبا درط ندنفرط را(همداق) هدعب ء راشماشاب هد( سینوینف ) رارب هلا
 . ردراشطا سیسأت یرہش (.سونرآ ) كر هاو (ره و رد) ہدنداروا: «هنب راف رط
 . ردقوب یسهبخشرات تمیق رب چیه كتالوقنم وہ طقف

 « راشمشلر هنرهش (سیرود) قرەلوا لخاد ندابلاست هناتسنانوی رلیدود

 بم رد رکن نداروب هاروا ہدرلیرود ىلا وقال نیگ ە( زەن وپ وله ) هرخ الا یتح

 1 ۲ دلج یوم غرا ءقیفر دحا
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 رب در ۷ ۳

 اج دہ ربا ح سذیداٹا ےب فورد تام
 ات سرد ۱ك ۔اربزاگ دو ره
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 یوم جرات ۱3

 .یدیا یرلرهش (بت)و (سونهموخروا) هدیرارهش روهشمالا كنتلایا (یواە)

 هد(ادانلیا) یتح ءیددودعم ندنزک ام ثكلیا كس دم مدق ناتو (سوتهموخروا)

 هموخروا) . یدشلدا هسیاقم هلسور كنرهش (بت) ی هدرصم یورت كرہش

 هدتراحم یک ینیدلوا یر تعارر فالوط ندنتعط و لکش كنضارا هد (سوت

 . یدرونولوت هدهراجت تالماعم اعاد ہلرلیلەکنف ءرهش . یدشمهلرلیا ہدایز كب

 ۔اسفا (رلنوفسآ) و (رلیدب یشراق هبت) ء(پیدوا) راەناسفا مهم كا دات هنیرهش (بت)
 < شمهتسیا قلوا یحاص دالوا رب سوال لارق ندندانحا كسومداق هروک هتیاور ردیسە

 هجیلارق تان .ردشمرو ربخ یتکچەدبآ لتق یخردب كفجوچ قجاغود ہنسیدنک نهاک طقف

 هنابوچ رب قرایالغاب ینراقایا كنجوچ و سوال « شمروغوط قجوچ كکرا رپ هتساقو
 .ردشمرتک هنرادبکح (تنهروق) نانولو یرادمکحیدنک ینجوچهدنابوج .ردشعا عیدو

 نس دوا . ردشملند (بدوا) هنس دا نوجا یغیدلوا ششش ہدانئا وہ یغایآ كنحوح

 ر ھه( ت 1 هتکلع زمہ هرکوا رندر یتخیدلوا یدالوا كمک ندنهاک هد ولک هلاک

 لح میک « روییروص اسم رپ هنکره لوهلاوا رب و وب هد(ب) هدهرص وا .ردشغعا رارف

 هلو اوم ه (یلد) نوجا قمروص ننه لاح و سوال .شمروسدنآ فلت تا

 ۔اکتمدخ لا یردب ہدەلداحم نالو عوقو «شعآ فدا ه(بدوا) دکر طقف ءں

 هاند سهکهن وہ ها سهلقوا هتآ ندنرالغوا ك(بدوا) هرکوص امد .ردشا فلت یر

 طقف ءشعا ذاخما ماظن ین رلعا تموکح ہد(بت) هللا هوانم هنس رر كرلن و بدوا کک

 ینتموکح تدم كرهیمهتسیا قلوا غراف ندتنطلس قوذ سهلقواهتآ ناقیج هتخن هکوا كلبا
 ءشعا بلط تنوأعم ندسوطساردآ یرادنکع سوغوآ سەکیەنی وہ یئدراق « ہت دبا دیدع

 . ردشلا ضرعت هنیرزوا سلقواهتآ دردبا قافا هلا ییدب ندنرلسنرپ نانو هدسوطساردآ

 ۳۳ رام ا قوم راتاو درا ةرصاعیتربث (ب) راتر و
 و هکر درلشلا طض و هرصاحم ی رهش (ب) نوجا قلآ ینماقتنا كن رلاباب یرللغوآ نر

 . ردشلر و یا (رلفلخ ءرلنوغسأ) ه ینک یدب

 اعاد هلیناعت ( سوقلو-) یهدانلاست یرهش ( سونهموخروا ) یهدینوه
 یدروولو هدطانرا

 هلا (هلهفهن) یسهدوبعم طولوب .سامات | یلغوا كنرادمکح (سوقلوب) هروک هتباور
 .ردشلک هاد یزقرب هدنمان ( هللهه) و ینغوارب هدنمات (سوزقرف) ندنو كردا جاودزا

 هدهللهه هللا سوز رف . .شلر آ ندنسیدنکههف هنم هج دبا جاودزا هلن داقرب هقشاب اہ يا اهد

 ندبسوو شلوغو هدارو هللهم کز رک نداق هعلق قانح نوجا قحاق ندنرلا ۲ یکوا

 هنرزوا كنو وقر ییوت نوتلآ سوزش رف هنیرزوا كنون .ردشلرب ویا (نویسهللهم) هارو

 نابروق ینویوق كرهلک هرلفرط ( ناتسجروک .سیکلوق ) هجنقیچ ههرق . شلوتروق كرهنیب
 قلوب تسوپ وب نوزناب ندندافحا كسامانآ ارکوص اهد ویا هحاغآ ر هدتسوب شا
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 یوم خیرات ۱

 رب كویو هدهدربطاسا رات كنیرهش (سوغرآ ) هصاحل اب .یدرلشعا زیمت ہدایز كا

 كراەناسفا کءدنقح آرەح و سملقاره < هسرب ۰ نادیئاناد یساروب . یدراو یتا

 ۱ .یدروہشم هلقلوا ینایرج لحم
 «( رادشاناد ) یرلمهم كا كرلت و .ردروهعم تاغ راهناسفا قلعتم هنبرهش سوغرآ

 روهظ ندرپ ینعی ( نوتخووا ) هروک هتاور . ردیراهناسفا (لوکره «سهلقاره) و (ەسرب)
  قارادمکح هنموق قساله  «سوقساله .یدراو یلغوارب هدنمان سوتساله كسولیشآ ندبا
 هدنمان (و) كسوخانا . یدشغا قارادمکح سوخاننا هموق و هدهرکوص اهد .یدشعا
 ۹ شعا لوف هکشا ضاس رپ یا ١ شلوا قشاع هنداق و سوهز .یدراو یسهریشمه رب

 سوفایه ندسوهز هدرصم . .ردشلک هرصم هدنداروا 82 تنا یر (و) هننرزوآ كلوب

 ندسوله .هرکو ص 3 ردشلک هاند سوله هلبا رونهژا هدندسوفاب#4 :شلوا یلغوا رب ہدنمان

 یزق یللا ہدكسوثاناد ءیلغوا یللا كس ولیک هت هالا . شوط سوئاناد ہلا سولیکە

 . شمالوا یضار سوئاناد طقف .رلتمەتسیا یرازبق وہ یرالغوا كسولبیکە . شلک اند
 .شٌ|هببنت ینرلمربذلوا ینرلهجوق یسەجیک فافز هنرازبق طقف .شلوا روبجم ہکمربو تیاہن

 یسوہلیکی سەجوق ءارتسەنمرەپیہ «یرب زکلای هرلشمربدلواین رلهجوق یسپه ہجیکو ا ہقیقحلا یف
 ۰ ریاب رز و یان (راداناد) هنب داق لتاق زوقط قرق و هدنخحرات نانو ہتشیا ءردشمەمردلوا

 هسومز رقآ نهاک ٠ شلک هاد سوس زبر قا ندندافحا كنارتسهنمرهبىه هرکوص اهد

 هنس رزوآ کت و .شملوس ینکجهدنآ فلت یسیدنک نوح قحاغوط ندهلاناد یسهربشمه

 . شمایاق ه هلوق رب شاط یا هد نیساع ولو هدتبسانم هلا اک یوو سوم ز رقآ

 كسوسز رقآ .شمزبص یرجا ندرلدیمهرک درجا لوح هرومغا رب نوتل آ سوهز دوبعم طقف

 هحو ییدرو ربخ كنهاک هسرب تیاہن .ردشلک هناند هس رب قران ون هدنابسانم هلبس هربشمه

 (و) او هردرومشم كب هج رل سنا و صاخشا یاد ما شا .ردشمر دلوا ینوسزا رقآ هلب |

 . ردندوبعم ابض هدهسزب «رلعبنم قاروق (رادشاناد) «یدوبعمرش

 نویب کلا یلغوا تا هسرب هروک هتاور :هحنلک هراهناسفا دئاع ه(لوکه) سهلقاره

 نوییرتیفآ .شعا جاودزا هللا نورتیفآ «هنهمکل ] یسهریشیه .شمروستموکح ہد(نەکیم)

 هلا سوهز ہدانئا و و نشم ه هثنآ كرد بولغم هدهژرابم رپ یتسهجوم هد ( صوغرآ ز

 هسهلقآره للغوا ءسوەز .ردشلک ماند سهلقاره ندشابسانمكنهن همکلآ یسەجوز كنو رتیفنآ
 امئاد اکا ,شعاقصبق یسهلقاره ءارەه یسهجوز كسوهز طقف . ردشعا شخم توق یلثم چوا

 «كعا طبض یرلنالسرآ رلهفظو وب .یدراو یسهفیظو یىا نوا كسەلقارھ .ردشلوا نمشد
 سهلقاره . ید سالبه قسود هناکب كسهلفاره .یدنرابع ندهراس و كمر دلوا یرثن الب

 نوار کنت نک نوجا قمارآ یئتسود زرع شا یا یسالبه هک ف تدم رب

 هارو « شلک تزاغون هتبش قرهشیبراچ هلناقولخم قاط رب رایو ناسنا یشراب

 .ردشلرو ندببس و یان (یرلنوتس " (لوکمم) سهلقایه)

 یرلکدلبا ذاخا دیلقت قشم كنم رلنامرهق نانو . ردیرادوبعم یلم ےلرلیئان وہ سلئاره

 .ردراشمر و یا (رادیلقارھ) رلینانوہ ہتدافحا كسهلقاره ہردەلوم رب



 ۱ یگ دق خیرات درام و

 ابع ( هراس از ترداو لا هلا تراقلم هد(تنهروق) انک ردرلشل ۱ لاغتشا هل ر

 ات تیهطا ( هوا )و ( نوطارام ) هدیمسق ر كراك .ردراشعا 020.7 ید

 مهم كا ندنرظن ةطقن نافس ریس و تراجت كناتسنانوب رالهکنف .ردراشمشلرپ
 یرلالوا شا سیما ةققح یترهش (بت) كرالکتف ہردراشمخا هدلآ ى راق وم
 ناه یرافدلوا شما ارحا ذوفن رب كونو هد( بت ) هدهسلا هدنحراخ لاعحا

 هلممأت یر یک ییدلبند (نونکشوف) هب هس رب یهدنراوج رہش یس 7 ےردقفےح

 یتح . ردشلدبا اشنا ولاق ید ارا هب هعس تارابس هدهرهش و نسبا دعه ر

 ندنرل( نامش ) ارال کشف هد( سومهمزا نوللوآ ) نلیدا تدانع هد(بت)

 .ردف و همش هنغیدلوا طلع

 .یما اشنا یک هلحزا . ردراشُما هدافتسا قوج كب ندرلنلاکش رابناتوت
 کیف ہلیرارجات نانوی اذک .ردراشممرکوا ندرابلهکبنف بہ ینلامعا حنوط « یتعارز

 .ردراشلآ ندرال كف هد یابفلا یکی یدلک هلوصح هطباررب یقبص هدنسهرآ یرارجات

 . ردرلاشمتا ارجا رثات ر داملا قرف هدامرزوا یو اک ۲ رابلهکشف

 (تیدورفآ ) ىج . ردندرامل هکش نا ها تیدو رھا: ) ندنرلدوصم نانو هلم زا

 كرایلەکش « دنعم یسا لا یهدنسهطا (ارەتک) .ردشعلآ ند(هتراتسا ) هدیان

 .یدشللا ممعتهداعلاقوف ہد یدابع تراقلم هدناتسنانوب اذک .یدیایدصم هتراتسآ

 هارابلهکش هللایرل(سهلقاره) کكرلینانوب .یدراو یدصم تراقلم رب هد(تنهزوق)
 یراثآ كرلیلەکیف ہدەدنتدابع (سوهز) .رداکد یلقرف چیه ندنربرب یرا(تراقلم)

 ناسنااماد هدوسم هددمم رب نلیدنا انا هان (سویز) هدانا ٦
 ه( لعل خولوم ) ) كرلبل هک هدكنو <« هک یدراردیا نابرق قحوح هاو و

 ۔هطا ( دیرک ) ر ا!هکش . مک همش هتکیدنیا تأشن دم كنك ناب رق

 .ردرلشفارب رثأت رب كونوب هدددنس
 (یواە) ۰ (ٰسیلوغرا) یرلتلابا | مهم كا كناتساتو هدرود و

 ( زهنووله ) یزفروک ( یلوغرآ ) . یدتراع ند( ایلاسن ) و

 هرتعتسمیرلکدلباسمسأت هد الیواان) هارلبلهکش .یدیا هدنمکح یکم ٣٢

 . یدریلیدیا ارجا هیراجت تالماعم مهم تا هدننیب دیرک هصاخحاب و زفروک وب هلی
 ندنرظنهطَش" تور و تردق یرارهش (سنیرن) و (نهکس) «(سوغرآ ) ہدتلایا و

 یرهیلابا ہںانود



 یوم خیرات ۱۲

 .ردب رلالوا شعااحتل اه راغاط ہدكرالایداقرا هسرزوا یرحاهم رای رود هرخالاب و

 ینیضاراکهدناحاوس (زهنویوله) ریارب هلرایلینوبین «رابللواه ندهدوک ذم ماوقا
 هداروب نامز یرلکدلک هنسلاوح 4 تنهروق ) رلیرود دنک وساق 6 رلشع| طبض

 ) ااخآ ( ئایلینوا یف لوا ندنترحاھم كرابرود اپ ردرلشعا یداصت ءرلبلبل وا

EE۱ ۱ تند اتم ار  

 3 دژ رلب رود هرکوص نت دن شلر هاتسناتو رابہاو

 کما قر 1 اتدام و ما داتا رود نیز دق هت رح

 ہلرایل کہف هصاح ابو هلراباقرش کرلینانوی یرتوم كويوكلا كننقرتوب .ردراشمالشاب
 وت .ردروک ذه هدهدننالوقنم نانو تابسانم نالوا هلرابلهکنف یتح .ردیرامنا سام

 .(۱)ییلسالشالک !ندنرلهناسفا (ایورون) ہلبا یسهناسفا (سومداق) هدایزكا تالوقنم
 ر وج سا (ابورو) . یدہا یلغوا دارو هژآ یرادمکح هکسشف :سومداق هروک هتاور

 تفاطل كنابوروت (سوهز) .یدراو یثدراق کیا هدنمان (كلک )و (زوشاط) هللا یسهریشم

 زکد قرالآ هننرص یباپوروئ « شمریک هنلکش اغو رب نوجما ینیدلوا بولج ہننآ و نسح

 ین رلشدراق نوجا قمر دتارآ ییابورو «رونهژآ هنیرزوا كنو .یدشمرووک ه رارب یربشآ

 . ردشمشلر هن( یسهطآ" زوشاط ) هدزوشاط <« هە( انکلک ) كيلنک ندرلن و < شماللو

 هرک وص ندقدشالوط یتسلاوح ( ایک ارتر و (سودور) «( درک ) سومداق هنرزوا كنو
 نسهمک زاو ندقمارآ یتشدراق قنرآ ًاباوج هسومداق هدنهاک «شلک هامهیناط هننهاک (ینلد)
 «شعا هصو قیا سنا رہش 7 هر ییدک و كس هسردہأ فداصت کنارب ہدمرو

 ی رهش (ب) هلع یدک ج كکنا ڈاردہا فداصت کنار ہد(یو٭ە) سومداقهتززوا تو

 ءوسد و یتعارز ۰ ردسومداق ندا لاخدا یتدابع (سوهژ) هناتسناتوب .ردشللا سیسآت

 تراقلم كرلیلےکنف كنسهناسفا سومداق ۰ ردع کوا سومداق ہراسنا وہ هدیدابع سوزان

 . ردقوی هش چیه هنکیدآدا فیرخت ندنراەناسفا یکهدنقح هتراتسا و

 یح ء راشعا نات لوريم هدنعوح 7 ندنرلهطا ناتو رابل هک

 یتسهصق ( سوزیلاط ) هد(سودور) لوا نامز قوح كب ندنترجاھم كرليرود

 یز ربق «هلبا یرلهطآ (زوشاط)و ( سولهم ) ء(ارەت) هقشاب ندنوب .ردرلشلاا ان
 « راشمک هنلحاس ( ابنوقال ) ندنسهطا (ارهتکر نالوا لوذمم ہدایز كا یسایو

 احشهدنسهطآ (مالسلاراد «نیمالاس) ها 1 ونم)و یار (تنهروف) هدودایز كا

 . ردشلدنا اے ندنسهک (قرش) یم (مدق) ا تاک ٤ سام ) 7

 . رادکعد (یراید برغ) ینمی (بمرآ) ہد(ابورو) ہرد(یدآ ,قرش) یسانعم



 ۱۱ یگ دق خم رات دكراساتو

 راینانوی . یدیا یدوبعم امس كرلایرآ یرادوصم كوبوب كا كراینانوب یکسا
 هده هب وامس تانداح یک یرلکدتیا لی یامم رابنانو . یدرلرید (سوهز) اکو

 ی(سوناروا) كرابنانوہ .یدرارید (سوناروار هایس هبق الثم .یدراردا تمرح

 .یدکعد هرتس «طبحم ینعی هدانعم ناع هدیسکیاره ءیدیا یس(انوراو) كرل ل دنه

 مرت هد ینه وج تاثفاخ یکنوماب و طولو <« زاک فر.« تاخمش « رحف ءاض اک

 ہدەدرلیا و ی < داوا د ا .یدرلرلیا روصت هلا ررب تهندران و «راردیادع

 ءراتک ه) رلینانوی هنس (اموص) ا .یدراویحارب یرلکدتا ظح كرلدوبعم ۱

 . یدرل رد «ایزوریمآ

 + زکرس داللآ لق یا یزای هدرلسابو

 7 ندسس و . ردشمالشاب هغلوا مولعم هدرصع

 هدنقح یرلەیخمرات لاوحا یهدرلرصع یجنشب نوا و یجنمرکی دالبلا لبق كرلبن

 هده دق ها روک هتاور كتودورهه . ردشمهمهلدیا طض و دو تامولعم

 (اقسالهب) ه یلاوح و یتح ؛ززوطوا (رلقسالهب) هدنمسق ر كوو ك(ساللەھ)

 ‹ یمسق رپ : رلیرا ھا یرکف كرابنانو هدنقح رلتساله طف .شراربد

 یتح « یرلقدالوا ندنقرع نانو كراقسالەب «هدزوا ینیدنولوا ناب کک

 درط ند( یو ؛یراقدشالوط هد( سالەہ ) كرەلیدیا درط ندنفرط راینانوب
 هدندارو و یی راکدشلرب هنیرافرط (سوطهمیه)و (كيتآ) هدكراقسالهپ نلیدبا
 (لو ورقآ ) یتح ء ینرلکدلک هتراهطا (قارتاموص) و (زورعا) ء(ینل «سونل)

 ہد ین( اسیرال )ءدوک هتیاور كران ۰ رلردبا ناس ینکیدادیا اشنا ن
 ی رلکدتا تأشن ندراقسالم كراناو هدیمسق ر رکید . ردراشا اس راقسالپ
 دوسم كرابنانو یتحو ینراقدنولو ندنماوقا نانو یا هلا هلراقساله هبلعءاس و
 . راردیا اعدا ین رلقدلا ندراقسالهب ہدین رامسا

 نهروسهجرا رصع رام لکل نام رر نوع هان یا وفات

 یە رات قباوس كراترحاهم وہ .ردراشملمهشلرب هدنسهحش راتر جاهم ی ہلصاف
 هسراو یش رپ مولعم و ییاعق . ردنراعع ندنانمحم فرص « تامولعم یهدنقح

 شا ترجاهم لوا اهد ندرا(یرود) كرال( یو ) هلا را( یلواه ) هدوا

 رام ولو ندیلاها یلرپ هارلیلایداقرآ نالوا بوسنم رال( لوا ) ۰ یرااذوا

 رانرہاہ ٰلاو مس



 یوم خیرات ۱۰

 (هناخآ) و (هاناد) ه رایناتوت هدنس(ادایلیا) كرەموھ یتح .ردشل وع هدرصع یجت دی

 (ساللەع) هدةهتسلاوح ابلاست یرلکدتبا تماقا كليا كراہنانوی: .ردەدکلریو یمان
 هتسهفاک كرللح یرلقدنولو نکاس كراینانوی « مانون هرکوص اهد .یدیا ہدکملیند
 ۱ .٠ ردشلدیا لمشت

 ایډ ۰. یدندنلسن كنهتهمورپ ندرلنامرهق نایند (ناتیئ) هجراداقتعا یدنک رلتانوپ
 . دوبعم شاب « شمرو هرلناسنا بولاچ شن | ندامس هتهمورب نکیآ قوی شنآ اهد هدنزوب
 ساقفاق ینا نوا كا تازاجم ههتهمورب ندا زواج هننازابتما وب كرادوبعم « سومز
 هرق رب هنسیدنک نوجما یمالهچراپ ین رارکج نوک و « شمالغاب هلریجنز هایق رب هدنرلغاط
 هت ر كنیرکج و زلوا چیه نوجا ینیدلوا ندرادوبعم توعال «ههمور .شعا طلسم یثوق
 وز هللا نویلاتفد یلغوا كنەهمورب نامز کیدلک هعوقو نافوط .شمرولوا لضاح رکج اماد

 .ردشوتروق كرەنیب ۵ هنیفس رب ہدنویلاقفد ؛شلوا فلت رلناسنا نوتوب ادعام نداری, یسهج

 .رلردبا دع ندنلسن كانویلاقفد وب هتشيا ین رلیدنک رلینانوی
 هک رتسوک هدیسهسیاق۰ كراناسل . یدیا ندهرا ماوقا یکرامناربا هدراننانوب

 کک تارقر کش رارمواو راقسوا لال نالوا ندهزآ ماوقا لراناو
 .وآو نامز قوح رب ہللا هروک ذم ماوقا رانو هروک هننیدنولوا .نمخن یتح
 نورافرط (رسآ) هنسلاوح الاست رانانو . ردراشلرآ هزکوص اهدو راشماشاب
 یسهفارفح ترضو دارلیداوو كراغاط « یلاحو لکش كنضارا .ردراشلوا لخاد

 هدهدرانامزكلیا تا شعا مدراب ولرده هتسوت وضوط هراب ونج هرخ لاپ هاراننانوب

 هعفد كلبا كرانانوہ . ردشلا لہشت هلتروص وا یراەمشلرپ هنسلاوح الاست

 .زدروهشم هلا ینهاکو یدعم (سوهز) یسارو .رد(انودود) لح یراقدلوا نک اس

 راصا تابح رب هداس تیاغ رار هلقمالوا اباق رابنانوی نایاشای هدرود و

 ء راردبا لاغتا لوا رارک | تابوح هرایداو « رارالک ۱ ندتعارز . یدراردیا

 .یدرلرریشوید رادوم ذیذل ندنراجاغآ هوم «راربراقج یعوم لابو لاب ندنرلیرآ
 قاناومح « راراپاب قباق ء راردیا هدافتسا نوحا یایو هسلا ندنرلیرد كناناوبح

 رثباق ندقاریوط ء راراپای قلشاب ندکوی هتیراسشاب ۰ یدرارالغاب هل راشی ندیرد
 لک کف یرلهتسخ هلرافعض هدراحوک . یدراروتوروق هدشنوک كرديا لامعا

 ندراهراقم یعسط ایڑک | ءراراہای ندشاطو روماج ییراوآ .یدراردیا لقن ہلزاەبارآ
 تالا شاط ہدایزالا طقف ء یدیا مولعم مد هدرلبنانو سا ,یدراردبا هدافتسا

 ۱ یدریلسالل وق تاوداو



 (ردهدنسهزوم ناقیتاو ) خال سوەز

 هکر دراواهد هرات هةشورب شمل روت وک هتنونفلاراد (روفسق وا)هب(هردن ول)ند(ریمزا)
 ردملدبا 5 عیاقومهمكاردف هنسهنس ۳ + دالدا لىق ندنرود سب ورق هک هد هقیثوود

 و (یجءرض) مماوب .رارید (قءرغ) هدینجا ةنسلا مراینانوب
 (هسع) و ر هرابناتوت رانینال .ردقتشم ندنراهلک (هض)

 هراس اب و نوت و مماو طقف .راربد (نملآ) هنن رایدنک راتاو هدلاح یرلکدر,وینمان

 قاسم ل دیاد



 یوم خیرات ۸

 هنب مدنرا ہدەسیا شعا راکفا ساشقا قوح كب ندرلفارغوغول اعقاو تودورهه

 دالشالفو «ردمشقنم هاتک زوقط یحرات !كتودورهه .زددوج وم رکفرب ٰیلساسا

 سونەتر اب هەتا
 ( ردهدنسهزوم هنآ)

 . ردیا ماود ردق هنسهنس ۸

 وت) هرکوص ندنودورهه

 ( یرارفس زەنوبولە ) ك(ديدك
 هقشورب مهم تیاغیرثا یهدنقح
 هدنسهنس ٤٥٤ دیدکو ت .ردهخ ات

 یرابرح زهنویولب . ردشغوط
 .ردشَعا یفلنادناموق ودراهدنساننا
 ہنادقنم رکفرب یخدا مدفنانوی

 ‹ خرۇم كليا نالا هملق ہلا

 ٦٤٤ یرثا كدیدبکوت .رددیدکو ت
 ردعماحیباقو نالوا ردقەنسەنس

 كا کوم نددیدک وت

 . رد (نوفونهسف ) خرۇم كوبو

 4۱۱ (یخراتنانوی) كنوفونهق
 هتسه رام ( | هس رام ) ندنسهنس

 .ردیآماود ردق هنسهنس (۳۹۲) یتعب

 .ارقوتسیرا ) ہدایز كا نوف واهس

 نوجا ییدتیا مالا یی (یس
 هرابلهطرابسا یاد هددنرتا
 هقشابندرلن و .ردشع كل کف رط

 ك(سوروفەن) ہللا ( پمو وت )
 وسد ی ایلحس «یرلخحرات ناتو

 «ی(یهاشم تاح) ك(قراتواب).( یسهناخبتک حی رات ) بک ندباتک 4۰ كرود
 هدهدنص وصخ یناققدن هبسایسم ولع «یراهمانتحابس ٰا سوہیازو ) هلا (نوارتس)

 هدنسهنس ۹۲۷٩۱ادعام ندرلرئاو .ردتم ا زن اح هداعل اقوف ی(تسابس) ثاسیااطتسیرا



 ۷ یعدق خیرات کكراینانوہ

 راهطا + (ایداقول) « (اینولافک) ٠ (ایکاتیا) . (سوسقاب) «(ارکروق) : یراروہشم
 ء(زوربعا) ء ( سون#ل ) ۰ ( سوریتس ) « (هنک ) «( ارهتک) : كرایکءدنزکد

 ؛ (نیفاس  سوبی) « (یللدم ۰ سوسه)) « (سودهنن) «(زوشاط) «(قارتوماص)

 دالقک ؛(سودوز) «(ماسیس .سوماص) « (انیلاق) ۰ (ایراقہا) :كنيرلهطا تاروہسا
 (سولهم» (صوصقان) «(سولهد):(سوراپ) ۰(سونهت) (سوردنآ ) :ہدكنیرلەطآ
 . یدنرابع ندنرلهطآ (le) و"

 هیلعءانب .ردشمالشاب هفلوامولعمجک كب یزای هدرابنانود
 .هدرصع یجدب دالشا لق یسخحرات رود رسا و

 «(سنیمت) «( نەکیم ) یسەیخبرات عیانم مهم كاو قوئوم كا كمدق نانوب .رالشاب
 ناولو هد( ناکیم ) .ردرارا زم هللا رلایق نانولو هد( سونهموخروا )و (الپواا )

 مهم كا اض ہرصع یجب دی . رددناغ ہرصع یح ۱۱ ایو ۲ دالشالق هقتع رانآ

 بمیلوا «ندنراهرقف هدهاعمو نوناق هلبایسماسا كنبرومأمو نابهر «لارق هدراثآ

 .ردترابع ندنسماسا كرلنالوا تافاکم رهظم هدنرانووا

 .سحوه رثا ییاوب .رد(هسیدوا) هلبا(اداملیا)یسهیدا ۂدبآ سالا كرانانوی

 .ردنرابعندالوقنم فرص «هضنراتعیاقو نانولوا نایبهدرئا ییاره .روبلیدبا فطع

 نامجرتهبن نکمكرود ینیدازای «تاداعو لاوحا نانولواریوصت هدباتک رار هلکن و
 لاوحا دناع هنیرانامز یرامظان ای و یمظان كرثا کیا و . ریلسانولوا دع یتاسح

 یجنزوقط دالبلا لق (هسیدوا) هلبا (ادایار .ردراشعا ریوصت لزوک كب یتاداعو

 .ردشلو ماتخ هدنلوا فصن كرصع یجن زکسو شلربتک هدوجو هد(ینو ی )هدرصع

 مهم ضعب اهد دناع ہراتونوغرا و هنیراهراحم ( اوور ) هقشاب ندرثا مهم یکیا وہ
 .ردنایاش ہرک ذ هدرا یهدنقح ماع لکت نانولوا فطع ه(دوسزهه) ہلراەموظنم

 يهدنما ( مایاورانآ ) كدوسزهه «هقسو مهم نوجا قایدا خرا ناتو

 هسمست (فارغوغول) .ردروک ذم عیاقو مهم كب اف هنخمرات یو ی هد راو .ردیرتا

 هلسلس ہدایز ندکما دق و طبض یهخشرات عیاقو یراخروم نانو كلبا نانولوا

 كا كرانوب .ردراشغریو تسمها هدایز اهد هنفصوتو فیرعت كنبراتکلعو هربطاسا

 را كليا كرابنانوب . ردسونالیزوک | یلسوغرآ هلبا سوت هتاتهه یلتهلبم یراروہشم
 ندا زارحا یتاونع ( نخرولاوا ٠ ردہرثا كنود ورهه یلسات راقملاه یشج ات

 یر ماما كن یک ہیانو



 یوم خیرات 1

 (سلوا) هليا یرارهش (نویلەد) و (اضاناط) ۰ (هالب) « (رتقول) ء (هنورک)
 «یدزناحیتسمهارب كو و یرهش (ہنتا) هلبایسارح (نوطارام) هدهد(كيت۱) ؛ینایل

 هدنسهتروا یداو رب نانولوا اقسا هلرلوص (:سورتیاآ ) و (سوزیفەک) یرهش هننآ
 ہار هرکوص اهد . یدا هدنساتروا مات و (ںوگ كرکو ٤ لوورقآ) . یدا

 هتسیرلبا اهدكنم وص (سو زی آ)
 < شلاا مسوت ورعوط

 هلامش قلقم زکم كنیرهش
 هرآ ) ۰ یدشمهل رلبا ورھعوط

 ۔ورقا) یلجماربک نلیند (ژاپو
 .یدہا هدنفرط برع ك( لو

 هدنجراخ یروس كرېش یسا
 یهدافآ هللا یدبعم (يموا)

 كەنت .یدراو نوسداتس و

 .یدنا ( هرپ) یناعل روهشمكلا

 ہلراراوبد هدننب نامل لک

 ( كتا ) یسطا (نمالاس)

 هلزاغ وب 2 قافوا ندنس هعطق

 . یدشلرآ

 ابع ندنسهعطف (زهو وله)

 -وق ( 2 هعطو ول ۰ یدیر

 « ( نوک یس ) ۰( تنەد
 3 : ۱ ۲ الف

 (سلوعرا) (ایزاسلص) تودورهه و دیدکوت

 6 ) اینەسەم ( ٤ ) ات وقال ( (ردهدنسهزوم ىلوا)

 (سلوغرآ ) یره كاندرانوب .یدشلریآ هنیرامسق (ااخآ)و (سبلا) «(یداقرآ )
 (ایلپواان) ء(سوغرا) «(ندکیم) «(آ همهن) یرارهش مهم كنهمطقوب .یدیایسهعطق
 . یدبا یراهطا (ایرولاق) و (اردیه) هللا

 هدیرلهطآ قوج رب ادعام ندهعطق ویو چوا و یسضارا ناتسنانوب
 تاروسا هلبا رازج کهدنزکد رلهطآ و نانو یراهحیلشاب «هک یدروییدیا اوتحا

 دلا هارلهطا یهدنزکد نانو . یدیا یسهطا دیرک هدرب و یراهطا دالقک و



 ی ین تا اوت تا ی -

 ۱ ۱ یعدق خیرات كرابنانوب

 فیطل و . ردن ہلرانامروا لیشپ یرلفرط لاش كنالاست .رریدنولو ہدلاح

 اسم .هنساع و وشن هلن كنبراجاغا امرخ یتج و نوه هدناتسنانو یر خا"
 هليا اس رب فافش یطمحم كراغاط « نوکس رپ رازکد ؛قارب تیاف اس . رددع

 ندسس و .رددعاسم رغ هتعارزو قلشاط یرامسف قوحرب كنضارا ردحوکم

 . ردلکد هدهجرد كجەدیا عفد یتاجابتحا كنلاها نوتوب یالوصحم كتكلم

 یسهارخ كندبعم تنهروق

 یی « راشلوا لوغشم هلکلحبک و ہللراحت نوجما یفالت یناصق و راتاو
 ندبس و هتشیا .ردراشعا ماسقا هرهحان قافوا قافوا « راشمارآ راتکلم یب

 ناتسنانوب ینونج و یطسو ءی ایش ارات کرک ءةعيبط كرک یسیضارا ناتسنانوب
 هد( ںیپأ ) .یدنرابع ند(ںیأ) ہلا (ایلاسن) ناتسنانوب یلامش . ردشملربا هنیرامسق
 . یدروسدما تماقا یماوقا ایربللیا راس اهد و راسولوم . رانامانآ هدهعدق هنمزا

 (سوغرا )و (اکاربما) دالراک هدلحاس ء(انودود) یروہشماا درا رهش یهدلخاد

 ۳ . یدیا یرارهش
 ۔راقا ) : یرامهم لا . یدشلرا هرلتلایا قوح ر هسلا ناتسنانوی یطسو

 ند(هرافم)و (كينآ)ء(یّوا٭) «(سیکوف) «(سیرود) «(سیرقول) «(یلوتا) ء(قن
 ەد( یواب )۰ یدمهم تیاغ یرامسف (كبنآ) ها (یواه) ندرانوہ .یدنرابع



 ٤  ۱یوم رات ۰

 زرط یتح ےودراتخلا لیوحت هزرط رب یی كرءریدشکد هروک هتیرابلم عبط

 هدایز لا کو هکردرلشلا زارا تعض قودر «تعسط نسحر هحرد وأ ہدایوحت

 : كتسامم قاع و فاص كناتسنانوی ہدعدایز كا و كنسراەینابمج و هرکف تللپاق

 ۱ .ردشلوا یریثأت رب كوبوب كنبرلکلازوک ییبط كنيراتکلع
 ندضارا تر مداح ل هرتم ول یک ۸۰ ۰ ۰ ۰ ناتسناب و یسا 3

 رادطا 19 رش «دفس عا وخ «یزکد ناو برف یضارا و .یدنرابع
 كناتسنانو ىدا طاح هلیراغاط كسکو كنس رج .هش ناقلاب الاغ .یزکد

 6 هزاغاب) ہدق رش «(تنهروف) (مران ءسوکجاربما) ہد رع .یدقوح ك یحاس

 .یدراویرازفروک (یلوغرا ) و (اینوقال) «(یهسهم) (هنتآ «یتوراس) .(سورول
 کک اک ناو یا تک طاسرا هلزکد فرص هلروص و كتکلع
 .یدشلن|لصاحجابتحارب ییعقهنسالاغوح كتالصاوم شا ارجا ریئأترب كویوب كب

 یهدناتسناو یلامث . ردا بعشت ندنسهلساس (سودنی) یرلغاط نوتوہ كناتسنات و
 راط رلنالیرآ ورغوط هرغ ندرلنو + ردنرابع- ندلابج ةلسلس یمظعا حق ناه كرلغاط
 ےسج تاغ هدرلغاط نالب را ورعوط هن زکد را هطا « هفرش هدلاح یراکدمتک هدوحو رلیداو

 <( ینوبماق ) ہدنلامش كنیضارآ و هکر ارریتک هدوجو ی(ایلاست) قراریبا ندنریرن یرلضارا

 هت رلغاط (سیرتوا) ہدنیونج «(نونیله)و (اضوا) ء(سؤپملوا) هدنقرش «(سودنیی) هدنن نع
 قاطاب هلا هلسلس وہ ہکردراو یسهلسلس (اتوا ) یزاوم هتغاط (سیرٹوا) .رونولوا فداصت
 هموک غاط درفنم « رلغاط یەمدناتسنان و یطسو .ردراو یدیک (لسومرت) هدنسهرا رللحاس

 5 نورهتک ) ۰(نوتنلهه) «(سانراب)«(سناروق) یراروپشم كلا هدكرلن و هکردت رابع ندیرل

 یهدن (یسهطا پوله ینمی) هدزهن و وله یدناتسنات و یونح هرد رلغاط (سعمهنق) و (سوطەےھ)

 : .ردنرابع ندنرلغاط (سوطناترەئ) و (نءلبک ) ندنک «قرش بونج و بونج ءرلغاط

 یرارهن ناتسنانون .راریلیسک وروق پوق نیزای بولوا هدنسهماثم قامربانأاه یرلضعب ندرلن وہ
 (ایربمالاس «سوسهنه) یمهم كا كرلنو .رددعاسم هننافس ریس یمسق رب یتزج قحا هدنجما

 وت .رولوکود هننزکد رهطا هرکوص ندقدلآ یرلوص یهدنسهضوح الات رہن و . ردیرپ

 .ه) و (سونهفلآ) نلوکود هنزکد نانو هللا ییوص (ساتوروا) هد(انوقال) هقشاب ندرپن

 .ردتیمها زئاح ہصاح اب یراوص (سو هن

 لامث ۰ ردلکد قاحص ردق الاتبا نانولو هدصع ناع ءیمیلقا ثكناتسنانوہ

 قاتسنان و هلص وصخ . ردات "الکشهدیضارا یک ینیدنولو قا تیاغع یرلفرط

 رب لدتعم اعاد ینمیلقا نانو ہلیراراکزور فنطل « رازکد ندیا هطاحا ندفرط ره



 یی دف خیرا كراو

 (۸۰ ۰ سس ۰ دالشا لىق)

 ی راساسا كلیا كاهرضاح تیادم یخیرات مدقنانوب

 ناو . ردزاح یتا ر كوو نو حا قفد

 برخو لناق كرام « ینابارظضا و لانا زرکلا لو ما "ِک
 .كنونفومولع ندیالیکشت ینساسا كنتیادم رضاح رصع ؛زمتا هیاکحولقن یتالداج
 نادم رک ثكمیادن تیک « یترارود تہ كتهقسلف و تاسدا «كنهسش عیانص

 اهد .رریدنالناج هدنکوا عش رظن هدنلاح سئاف رهشم رپ لسلسم یرازثا

 ییانص نانو یتساسا كرلکللزوک ی هدنسبعاتجاو یرکف تابحاپوروا «یسورغوط
 ساتقا ندتعط عیادب فرص كنە سیف عیانص ,ردشم ریدتبا لمکت ءشمالرضاحل

 كنەفسلف « یلدیا داشنا ہدزرط رب سانیٹتسا حور و نانط كرعش ءیسعا نسح

 نطو رب دحتم و یعاد كتهساس تیرح « یسلا دانتسا هتیرژوا اشا ط٦

 كاردا هدنسهاس دلش و قیقدت یتسدم مدق نانو بہ یماعولو دنتسم هتسح

 اوروآ كرەلبدبا قیفوت هده هرضاح تاجایتحا ۰ تاجارختسا وب نوتوب و شملنا
 تیئدم راینانوی هکرولشالک | ندارو . ردشمراقبج هادم ین راساسا كنتيئدم

 نانوبیزرطو لکش كنتيئدم رضاح رمصع .ردیکرح هکلب ,لکد یسسؤم كنهرضاح
 -وروک هسربلیدیا ققد هدیتسدم نا و طقف . ردشلک هدوجو ریا كنسندم

 هرکو صاهد «راشعا ساستقا ندنراناتسلک كقرش ینناسا كنیراتندم رابنات و هکرول
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 ردمماج یراەحوا یلکنر و یراەطیرخ « یراب

 وہا 9 ا

 لا

 یملح مهاربا - یرکسع و مالسا ۂناخخاتک
 ٦ ؛ یسهداج یل اع باب ۰۶۹
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